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  Дисертационен труд за присъждане на образователна и 
научна степен „Доктор“ 

 
1. Сидерова М. Имунохистохимични маркери и ултразвукова еластография – нови 

диагностични възможности в уточняването на тиреоидните възли. Дисертация за 
присъждане на научна и образователна степен „Доктор”. Варна, 2013, 140 стр. 
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна 
степен „Доктор ”. Варна, 2013; 68 стр. 
 
Нодозната струма е най-често диагностицираното тиреоидно заболяване. Широкото 

използване на ултразвука (УЗ) в последните две десетилетия доведе до почти 
десеткратно повишаване на честотата на тази патология, достигайки между 20 и 76% от 
общата популация. В миналото голям дял от пациентите с тиреоидни нодули са били 
лекувани оперативно. Имайки предвид нарастващата честота на възлестата струма сред 
населението, свързана със застаряването му, както и с по-добрите методи на образна 
диагностика, днес е неприемливо всеки пациент с щитовиден възел да бъде опериран и 
основната задача на клинициста стана изключването на малигненост. 

Липсата на еднопосочни резултати в досегашните проучвания на УЗ, еластографски, 
цитоморфологични и имунохистохимични характеристики в диференциалната диагноза 
на тиреоидните възли, както и липсата на такива проучвания в България, определи 
избора на темата на настоящата работа, нейната цел и основни задачи.  

 
Цел: Да се проучи прогностичното значение на някои ехографски, еластографски, 

цитоморфологични и имунохистохимични характеристики на тиреоидните възли за 
определяне на техния малигнен риск с цел оптимизиране на критериите за подбор на 
пациентите, подходящи за оперативно лечение.  

 
Материали и методи:  Обект на проспективно проучване са 1483 пациента с възлеста струма (1339 жени и 

144 мъже, на средна възраст 51,1±13,8 години), преминали през клиниката по 
ендокринология за периода от 2006 до 2011 г., оценени по клинични и лабораторни 
показатели, както и с ултразвуково, доплерографско и цитологично изследване след 
тънкоиглена аспирационна биопсия (ТАБ). С ултразвукова еластография са изследвани 
51 възела при 37 пациента, а с имунохистохимичен анализ 63 тиреоидни нодула, от 
които 37 злокачествени и 26 доброкачествени. На 549 от обхванатите пациенти е 
препоръчано хирургично лечение. При проследяването на пациентите данни за 
проведена операция и хистологичен резултат са получени за 390 пациента.  

Лабораторните изследвания включват изследване на серумен тиреостимулиращ 
хормон (TSH), свободен тироксин (FT4), свободен трийодтиронин (FT3),  тирео-
пероксидазни антитела (TPO-Ab), тиреоглобулинови антитела (TG-Ab), калцитонин, 
тиреоглобулин в смив от иглата след ТАБ на лимфен възел.  

Инструменталните методи включват ехографско и доплерографско изследване на 
щитовидна жлеза с акцент върху УЗ белези за малигненост на възлите, както и 
ултразвукова еластография по метода на външна компресия. Използвана е 
модифицирана 5 скорова система, основана на тази на на тази на Ueno и Itoh. 
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Имунохистохимичният анализ е проведен върху 63 фиксирани в неутрален 
формалин и включени в парафин оперативно отстранени тиреоидни възли, включващи 
37 карцинома от различни субтипове и 26 бенигнени лезии. Изследвана е експресията 
на четири молекулни маркера - Galectin-3, Fibronectin-1, Cytokeratin-19 и HBME1, като 
имунопозитивността (оцветяването) е оценена от патолог по четиристепенна 
полуколичествена скала, съотв. (-), (+), (++) и (+++).  

 
Резултатите от проведеното проучване и обсъждането им са разгледани в 7 

раздела: В първия от тях са изложени резултатите от проведените ТАБ с цитологично 
изследване и е определена диагностичната стойност на този метод чрез сравнение с 
хистологичния резултат при оперираните пациенти – чувствителност 90,32% и 
специфичност 81,11%. Честотата на неадекватните проби е 10,38%, основно за сметка 
на микровъзли под 1 см, което поставя на дискусия диагностичната стойност и нуждата 
от ТАБ при тях, особено при липса на ехографско подозрение. В категория 2 – 
доброкачествени лезии попадат 67,43%, а в категория 3 -  недетерминирани възли са 
14,16% от изследваните нодули. Суспектните за малигненост случаи (четвърта 
цитологична категория) са 4,52%, а в категория 5 – малигнен цитологичен материал – 
попадат 3,51% от биопсираните възли. Постоперативното хистологично изследване 
потвърждава наличието на карцином общо в 83 случая, което съотнесено към броя на 
всички биопсирани нодули определя честота на тиреоидния карцином сред 
тиреоидните възли, възлизаща на 5,6%.  

Вторият раздел разглежда значението на някои клинични рискови фактори като 
пол, възраст, фамилност и предходна радиация. При жените най-висока честота на 
карцинома се наблюдава във възрастовата група под 20 години, следвана от 
напредналата възраст над 70 години. При мъжете най-рискови се явяват също младата и 
напредналата възраст, като честотата на карцинома сред мъжете с възлеста гуша е 
трикратно по-висока в сравнение с жените. При хистологично доказаните малигнени 
случаи предходна радиация (лъчетерапия по друг повод) е установена значимо по-често 
в сравнение с доброкачествените лезии.    

В третия раздел е изследвана зависимостта между серумното ниво на TSH и 
малигнения потенциал на възлите. Установена е статистически значима разлика между 
средните серумни нива на TSH при бенигнени и малигнени възли, като при последните 
TSH e значимо по-високо.  

Четвъртият раздел касае различните УЗ характеристики на тиреоидните възли. 
Броят и размерът на възлите не корелира с малигнения им потенциал. При 
злокачествените възли статистически значимо по-често се среща формата „по-висок 
отколкото широк” (37,35% срещу 3,26%, p<0,0001), солидната хипоехогенна структура 
(73,49% срещу 29,32%, p<0,0001), липсата на хало (71,08% срещу 33,23%, p<0,0001), 
неравните граници (81,93% с/у 11,73%, p<0,0001), наличието на микрокалцификати 
(30,12% с/у 5,54%, p<0,0001), интранодулерното кръвоснабдяване (56,62% с/у 10,75%, 
p<0,0001), наличието на шийна лимфаденомегалия (39,8% с/у 4,9%, p<0,0001). 
Чувствителността на тези белези, използвани самостоятелно, е от 28,92% до 81,93%. 
Изследвани са всички възможни двойни и тройни комбинации от УЗ белези и тяхната 
диагностична стойност. За клиничната практика е предложено отчитането само на броя 
на УЗ белези за малигненост при всеки тиреоиден нодул по подобие на точкова система, 
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като наличието на 3 или повече критерия осигурява най-висока чувствителност 
(65,06%) при специфичност от 97,39%.  

В петия раздел са представени резултатите от УЗ еластография  - ново приложение 
на УЗ за изследване на еластичността на  възлите. Чрез нея предиктивната стойност на 
УЗ изследване може да бъде повишена при запазване на неинвазивния му характер. С 
изцяло еластична структура (скор 1) се представят 40,54% от доброкачествените възли 
и 0% от малигнените такива, разлика със статистическа значимост (p=0,0045). 
Еластичност в по-голяма част от възела (скор 2) показват 35,14% от бенигнените и 
7,14% от злокачествените нодули (p=0,0768). С междинна структура (смес от еластични 
и нееластични зони, представени като скор 3) се представят 18,92% от бенигнените и 
28,57% от малигнените възли. Не съществува статистически значима разлика в 
честотата на скор 3 сред доброкачествените и злокачествените случаи (p=0,4672), 
поради което той е интерпретиран като ниско информативен. Липсваща еластичност 
(скор 4) се среща значимо по-често при малигнените нодули (35,72% срещу 5,40%, 
p=0,0125). Синя оцветка, разпростираща се както във възела, така и в околната тъкан 
(скор 5) не се наблюдава при доброкачествените възли (0%) и се регистрира при 28,57% 
от злокачествените (p=0,0040). Чувствителността на еластографското изследване 
достига 90%, а специфичността е 93,33%.  Чувствителността на метода е по-висока от 
тази на УЗ белези за малигненост, взети както поотделно, така и в комбинация. 
Отрицателната предсказваща стойност достига 96,55%, а диагностичната точност 
(акуратност) – 92,5% и те са по-високи от тези на всяка комбинация от ехографски 
белези за малигненост. Това означава, че възел, изглеждащ еластичен, с висока 
вероятност е бенигнен, т.е. ниските скорове (1 и 2) са надежден критерий за 
изключване на злокачествена природа на възела.  

В раздел 6 са изложени и анализирани резултатите от имунохистохимичното 
изследване на четири молекулни маркера при бенигнени и малигнени тиреоидни лезии, 
както и диагностичната им стойност поотделно и в комбинации. Статистическият 
анализ на всеки от молекулярните маркери, използван за разграничаване между 
малигнени и бенигнени възли показва, че Galectin-3 e най-чувствителен (94,6%), 
следван от Cytokeratin-19 (89,2%). Fibronectin-1 и HBME1 са по-малко чувствителни 
(съотв. 56,8% и 70,3%), но с по-голяма специфичност (92,3% за всеки от тях). 
Коекспресията на 2 или повече маркера се среща в почти всички карциноми (33 от 37), 
достигайки 89,2% чувствителност и 80,8% специфичност в разграничаването на 
малигненост. Очертани са основните предимства на имунохистохимията при всеки от 
най-честите малигнени тумори и е предложен имунохистохимичен панел от маркери.  

В раздел 7 е предложен диагностично-лечебен алгоритъм при възлеста струма, 
който включва както утвърдените от повечето препоръки на експертни институции УЗ 
изследване, серумен TSH и ТАБ, така и някои нови диагностични методи като УЗ 
еластография и имунохистохимичното (ИХХ) изследване на молекулни маркери като 
Galectin-3, Cytokeratin-19, HBME1 и Fibronectin-1, които могат да бъдат приложени при 
трудни в диагностично отношение случаи. 

Работата извежда 15 извода и 7 приноса с научно-теоретичен и научно-приложен 
характер.  
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 Монографии и учебници 
 
 2. Мира Сидерова. Тиреоид-асоциирана офталмопатия. МУ-Варна, Изд. Стено, 2017; 

125 стр.  
 
Tиреоид-асоциираната офталмопатия (TAO) e органо-специфичен автоимунен 

феномен, асоцииран с тиреоидни автоимунни заболявания. Именно заради сложните 
взаимоотношения между щитовидната жлеза и орбиталните тъкани, ТАО е сериозно 
клинично и терапевтично предизвикателство за ендокринолози, офталмолози и други 
специалисти. 

Монографията, посветена на този интердисциплинарен проблем, задълбочено 
разглежда рисковите фактори за поява и прогресия на ТАО, етиологията и патогенезата 
на този сложен автоимунен феномен, включително съвременната хипотеза за 
формирането на уникален функционален комплекс от два рецептора (TSH-R и IGF-1-R) 
по повърхността на орбиталните фибробласти.  

Различните клинични прояви на ТАО са онагледени с множество фигури и 
собствени случаи от клиничната практика, позволяващи стандартизирано отчитане на 
всеки от обективните белези на ТАО и последващо точно определяне на активността и 
тежестта й. Специално внимание е отделено на диагностичните методи в 
ендокринологичен и офталмологичен аспект, съчетани със съвременни образни 
изследвания. Отделно са разгледани и атипичните форми на ТАО, като едностранната 
орбитопатия и офталмопатията на фона на еу- и хипотиреоидизъм, които често са 
диагностична дилема и изискват по-различно поведение.  

Монографията включва и глава „Естествен ход на ТАО”, явяваща се  фундамент в 
разбирането и лечението на това заболяване.  

Детайлно е описано лечението на щитовидната патология при съпътстваща ТАО, 
поле на действие на ендокринолози, ендокринни хирурзи и радиолози. Обсъдени са и 
често пренебрегваните, но ефективни локални средства и общи мерки за облекчаване 
на симптомите. В раздела, посветен на лечението на лека ТАО, е отредено място на 
антиоксидантните средства и селена. Лечението на активна умерена към тежка ТАО е 
систематизирано като терапия от първа и от втора линия, съобразно последните 
препоръки на Европейската група по изучаване на тиреоидната орбитопатия от 2016 г. 
Представени са различни терапевтични схеми на кортикостероидно лечение и 
орбитална лъчетерапия, други имуномодулатори, включително и терапия на бъдещето с 
революционни патогенетични медикаменти, повлияващи както ТАО, така и 
хипертиреоидизма, дължащ се на Базедовата болест.  

Последната глава е посветена на проблемите с качеството на живот на пациенти с 
ТАО – съвременна концепция в медицината и важен показател за успеха на лечението. 
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3. Mira Siderova. Diagnosis and management of thyroid nodules coexisting with 
Hashimoto’s thyroiditis: pearls and pitfalls. Chapter VII in the book “Thyroid Nodules - 
risk factors, diagnosis and management”, edited by Marsha Vasquez, Nova Science 
Publishers, Inc. New York, 2015: 129-159. 
 
Abstract The association between Hashimoto’s thyroiditis and differentiated thyroid cancer has 

been discussed in literature, but the relationship is still controversial. Coexistence of these two 
diseases is reported in up to 30% of cases, suggesting that there might be a pathological and 
causative link between them. On the other hand, the presence of thyroiditis may indicate a 
lower recurrence rate and a better prognosis of thyroid cancer. The diagnosis and follow-up in 
these cases may be challenging even for experts and require a wide range of laboratory, 
ultrasound (US), and morphology criteria in addition to an individualized approach.   

In the background of Hashimoto’s thyroiditis with the typical heterogeneous echotexture 
with hypoechoic micronodules and hypervascularity, the sonographic appearance of a focal 
thyroid lesion may vary greatly, making it more difficult to differentiate between benign and 
malignant nodules, as well as between true nodules and pseudonodules. Fine needle aspiration 
biopsy is currently the best diagnostic test for the preoperative evaluation of thyroid nodules, 
including those coexistent with thyroiditis. However, the presence of lymphocytes and 
Hürthle cells may represent a potential source of error in cytological interpretation. 
Furthermore, there is an overlap in immunohistochemical staining and molecular profile 
between papillary carcinoma and Hashimoto’s thyroiditis.  

The aim of the present review is to summarize available evidence for the link between 
Hashimoto’s thyroiditis and differentiated thyroid cancer with emphasis on US and cytology 
interpretation, the role of US elastography, and molecular markers. The promising use of 
thyroglobulin antibodies (TgAb) for postoperative monitoring of these patients will also be 
discussed. 

 
 
   Пълнотекстови публикации в чужди и български научни 

списания и сборници 
 4. Siderova M, Hristozov K, Krasnaliev I, Softova E, Boeva E. Application of 

immunohistochemical markers in the differential diagnosis of thyroid tumors. Acta 
Endocrinologica (Buc) 2013; 9 (1): 41-52. 

 
Abstract Aim. To evaluate the expression of Galectin-3, Fibronectin-1, Cytokeratin-19 and HBME1 in 
benign and malignant thyroid nodules and to assess their diagnostic value.  
Methods. Immunohistochemical analysis was performed on 59 surgically removed thyroid 
nodules, including 34 carcinomas (12 papillary, 2 tall cell variants, 3 lymph node metastases 
from papillary carcinoma, 5 follicular variants of papillary carcinoma (FVPTC), 3 anaplastic, 
5 follicular and 4 Hürthle cell carcinomas), as well as 25 benign lesions (10 follicular 
adenomas, 4 Hürthle cell adenomas, 11 nodular goiters with surrounding normal thyroid 
tissue). 
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Results. We found strong and diffuse Galectin-3 expression in all malignant lesions except 
for one case of FVPTC and one follicular carcinoma. Normal thyrocytes and the majority of 
the benign lesions were negative for all markers. Statistical analysis of each protein confirmed 
that Galectin-3 was the most sensitive (94%), followed by Cytokeratin-19 (88%). Fibronectin-
1 and HBME1 proved to be less sensitive (56% and 68%, respectively), but more specific 
(92% specificity for each of them). Coexpression of two or more proteins was restricted to 
carcinomas, while their concurrent absence was highly specific for benign lesions. Comparing 
the immunopositivity in follicular carcinoma versus adenoma we achieved 80% sensitivity for 
Galectin-3 and 100% specificity for HBME1. For distinguishing the Hürthle cell lesions, 
Fibronectin-1 turned out to be more sensitive than Galectin-3 and Cytokeratin-19. 
Conclusion. Our findings suggest that immunohistochemical panel consisting of Galectin-3, 
Cytokeratin-19, HBME1 and Fibronectin-1 might contribute to differential diagnosis between 
malignant and benign thyroid nodules, including those with follicular architecture.  
  
5. Желязкова-Савова МД, Галунска БТ, Герова ДИ, Червенков ТГ, Сидерова МВ, 

Зорчева РЖ, Паскалев ДН. Некарбоксилированный остеокальцин у женщин в 
постменопаузе, получающих лечение гемодиализом. Нефрология (Санкт 
Петербург) 2011; 15(3): 35-39 /Zhelyazkova-Savova MD, Galunska BT, Gerova DI,  
Siderova MV, Zorcheva RZ, Paskalev DN. Undercarboxylated Osteocalcin in 
Postmenopausal Patients on hemodialysis – Nephrology (St. Petersburg) 2011; 15(3): 35-
39/ 

 
Резюме: Остеокальцин - витамин К-зависимый белок, секретируемый остеобластами. При 
дефиците витамина К отмечается повышение концентрации неактивной его фракции - 
некарбоксилированного остеокальцина (Глю-ОК). Хроническая болезнь почек 
ассоциируется с остеопорозом, а также субоптимальным статусом витамина К.  

ЦЕЛЬЮ данного исследования было оценить статус витамина К у женщин в 
периоде постменопаузы, получающих лечение гемодиализом с учетом уровня Глю-ОК, 
основываясь на идее о необходимости заместительной терапии витамином К.  

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ. 78 женщин в постменопаузе были распределены на 3 
группы: 1-я - женщины, получающие лечение гемодиализом; 2-я - контрольная группа с 
нормальной минеральной плотностью костей; 3-я группа с остеопорозом. 
Концентрацию Глю-ОК определяли иммунохимическим методом. Остеопороз 
верифицировали по результатам двухэнергетической рентгеновской абсорб-циометрии 
лучевой кости.  

РЕЗУЛЬТАТЫ. Концентрация сывороточного Глю-ОК у гемодиализных пациенток 
была значимо повышена по сравнению с группой контроля и группой остеопороза при 
отсутствии значимых различий между двумя последними. У гемодиализных больных 
была выявлена достоверная положительная взаимосвязь между Глю-ОК и 
концентрацией паратгормона, а также между Глю-ОК и длительностью гемодиализа.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Повышение концентрации Глю-ОК у женщин в постменопаузе, 
получающих лечение гемодиализом, может свидетельствовать о тяжелом дефиците 
витамина К, однако возможно влияние и других факторов. Следовательно, необходимы 
дополнительные исследования для подтверждения необходимости заместительной 
терапии витамином К у данной категории больных. 
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6. Христозов К, Сидерова М, Пенев А. Тиреоидна дисфункция и късни сърдечно-
съдови последици. Ендокринология 2007; 12 (1): 25-32. 

 
Резюме: Тиреоидната дисфункция има изразени негативни ефекти върху сърдечно-съдовата 
система. Известно е, че хипертиреоидизмът индуцира тахикардия, систолна хипертония 
и предразположение към дисритмии, особено предсърдно мъждене. Хипотиреоидизмът 
се асоциира с дислипидемия, исхемична болест на сърцето и сърдечна недостатъчност. 

С цел да определим връзката между тиреоидната дисфункция и късните сърдечно-
съдови последици, проведохме ретроспективен анализ на 1156 болни, хоспитализирани 
в Интензивна Коронарна Клиника (ИКК) на МБАЛ “Света Марина” Варна за период от 
2 години (2003 г. и 2004 г.). С установено тиреоидно заболяване са 54 от тях, на средна 
възраст 56 години; 29,6% хипертиреоидни, 37% с хипотиреоидизъм и 33,4% 
еутиреоидни. 16 пациента са хипертиреоидни в резултат на: Базедова болест – 7 болни 
(43,8%), токсична мултинодозна гуша – 4 пациента (25%), токсичен аденом – 2 
пациента (12,5%), амиодарон-индуцирана тиреотоксикоза – 2 болни (12,5%) и 
ятрогенна тиреотоксикоза при 1 пациент (6,3%). Пароксизмално предсърдно мъждене е 
установено във всички 16 хипертиреоидни пациенти. В 14 от случаите е направен опит 
за фармакологично кардиоверзио, успешно в 78%, останалите 22% са останали 
аритмични при контрол на камерната честота; електрокардиоверзио е проведено при 
един болен с хипертиреоидизъм; един пациент е починал в ИКК. 20 от пациентите 
преминали през ИКК за периода 2003-2004 г. са били хипотиреоидни в резултат на : 
постоперативен хипотиреоидизъм  - 12 болни (60%), тиреоидит на Хашимото – 7 
пациента (35%), 1 случай след субакутен тиреоидит (5%). Сред хипотиреоидните 
пациенти 16 страдат от  исхемична болест на сърцето, 4 са хоспитализирани по повод 
остър миокарден инфаркт (3 завършили летално), 8 болни са със сърдечна 
недостатъчност. Еутиреоидни са 18 болни с подлежащи: дифузна струма (9 случая), 
нодозна гуша (6 пациента), тиреоидит на Хашимото (3 случая).  

Нашите резултати показват, че основният повод за хоспитализация в ИКК при 
хипертиреоидните пациенти е предсърдното мъждене (100% от преминалите 
хипертиреоидни пациенти). Анализът на хипотиреоидните болни потвърждава добре 
известния риск от остри коронарни инциденти. Резултатите показват, че смъртността от 
ОМИ при хипотиреоидните пациенти е над 4 пъти по-висока в сравнение с тази при 
ОМИ без придружаващ хипотиреоидизъм. 

 
 
7. Сидерова М, Христозов К. Имуноцитохимични маркери – нова диагностична 

възможност в уточняването на тиреоидните възли. Ендокринология 2008; 13 (1): 37-
47. 

 
Резюме Постиженията на съвременната молекулярна диагностика като 
имуноцитохимичните методи позволяват задълбочен анализ на материала от 
тънкоиглените биопсии (ТБ) с оглед разграничаването на бенигнените от малигнените 
тиреоидни възли, особено в спорни категории като “недетерминираните лезии”. 
Идентифицирани са множество молекулни маркери, ангажирани в многообразие от 
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биологични процеси (клетъчна трансформация, пролиферация, диференциация, 
метастазиране, резистентност към апоптозата). Тези маркери са абнормно експресирани 
в малигнените тиреоидни клетки и не се откриват в доброкачествените лезии. Сред тях 
най-обещаващи са Галектин-3, HBME1 (повърхностно клетъчен мезотелен антиген), 
цитокератин-19, кератан-сулфат, фибронектин, Ret/PTC, CITED-1, CD44v6, E-кадхерин, 
виментин. Галектин-3 е бета-галактозид свързващ полипептид, който се експресира в 
цитоплазмата на малигнените фоликуларни клетки. Той е регулаторен компонент в 
клетъчния цикъл – инхибира апоптозата и стимулира клетъчната пролиферация. Като 
адхезионна молекула той играе роля в различните етапи на туморната прогресия и 
метастазиране. Повърхностно-клетъчният мезотелен антиген, разпознаван от 
моноклоналното антитяло HBME1, е сочен от редица автори за маркер, разпознаващ 
малигнените тиреоидни тумори от фоликуларен произход, както в хистологични, така и 
в цитологични материали. Цитокератин-19 (CK19) е нискомолекулярен цитокератин, 
протеин на клетъчния скелет, който е силно и дифузно експресиран при папиларния 
карцином. Фибронектин-1 е екстрацелуларен матриксен протеин, продуциран от 
фибробластите. Продукцията му от тиреоидните фоликуларни клетки се асоциира с 
малигнената им трансформация. 

Други молекулни маркери пък са характерни за диференцираните фоликуларни 
клетки и тяхната експресия е намалена до липсваща при злокачествените лезии. 
Типични примери в това отношение са тиреоглобулинът (Tg), тиреоперксидазата (ТРО) 
и тиреоидният транскрипционен фактор 1 (TTF1). Експресията на тези молекули може 
да се докаже със стандартна имуноцитохимия, която лесно може да бъде въведена в 
рутинното изследване на материала от ТАБ на щитовидни възли. 

 
 8. Сидерова М, Христозов К, Красналиев И, Софтова Е. Корелация между ехографски 
белези за малигненост и цитоморфологични категории при тънкоиглена 
аспирационна биопсия на тиреоидни възли. Ендокринология 2013; 18 (2): 60-70. 

 
Резюме: Целта на изследването беше да се установи връзката между ехографските 
характеристики на тиреоидни възли и цитологичния резултат след проведена 
тънкоиглена биопсия (ТАБ) под ултразвуков (УЗ) контрол. 507 последователни 
пациента с възлеста гуша бяха оценени с B-mode УЗ 9 MHz, цветен Доплер и ТАБ. 55 
случая (10,8%) бяха неадекватни проби поради недостатъчен материал и бяха 
изключени от анализа. Доброкачествените възли (308 случаая, 60,9%)  бяха проследени, 
а 58 от тях оперирани. Хирургично лечение бе препоръчано на всички пациенти със 
следните цитоморфологични категории след ТАБ: недетерминирани лезии (101 случая, 
19,9%), суспектни (21 случая, 4,1%) и малигнени (22 възела, 4,3%). Постоперативното 
хистологично изследване потвърди наличието на карцином в 33 случая (честота на 
тиреоидния рак сред всички биопсирани възли 6,51%).   

УЗ изследване установи при малигнените възли по-често отколкото при 
бенигнените солидна хипоехогенна структура (66,6% vs. 42,7%), неравни очертания 
(78,8% vs. 8,4%), микрокалцификати (66,6% vs. 11,7%), интранодулерен кръвоток 
(24,2% vs. 4,5%) и увеличени шийни лимфни възли (45,5% vs. 1,9%). Разпростра-
нението на карцинома сред солитарните възли (6,6%) бе сходно с това при 
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многовъзлеста гуша (6,4%). Без нито един от изброените ехографски белези за 
малигненост бяха 6,1% от карциномите, толкова, колкото и тези само с един УЗ белег 
(6,1%). Наличие на две суспектни УЗ характеристики беше регистрирано при 15,2%, а 
три (най-често комбинация от хипоехогенна структура, неравни граници и 
микрокалцификати) при 72,7% от малигнените възли.  

Резултатите ни показват, че присъствието на два УЗ критерия за злокачественост 
удвоява вероятността за получаване на малигнен цитологичен резултат след ТАБ, а 
комбинацията от три повишава риска за карцином до 72,7%. Това е особено полезно 
при селекцията за биопсия на малки възли с размери под 0,8-1,0 см, тъй като повечето 
ръководства не препоръчват ТАБ при нодули с такива размери.  
 

 
9. Христозов К, Бояджиева М, Радев Р, Сидерова М, Иванов К, Красналиев И, Колев 

Н, Ненков Р, Атанасова М. Фамилия с множествена ендокринна неоплазия тип 2А. 
Ендокринология 2013; 18 (3): 124-130. 

 
Резюме Представяме три поколения на фамилия с МЕН 2А, характеризираща се с автозомно 
доминантно унаследяване и близо 100% пенетрантност. 

Пробандът, 35-годишен мъж, се диагностицира и оперира за десностранен 
адренален феохромоцитом и медуларен тиреоиден карцином (МТК) с шийни лимфни 
метастази. Майка му е била оперирана за двустранни феохромоцитоми на 47 годишна 
възраст и е имала тиреоиден възел. Починала е на 51 години, вероятно от метастатична 
болест. Най-големият от трите й сина, 42-годишен брат на пробанда, бе асимптомен, с 
висок плазмен метанефрин, норметанефрин и калцитонин. КТ позитивира двустранни 
адренални тумори, хистологично верифицирани като феохромоцитом постоперативно. 
С ултразвуково изследване се откриха тиреоидни възли и метастази в шийни лимфни 
възли, верифицирани като МТК след тиреоидектомията. Средният, 40-годишен брат, е 
с проведена тиреоидектомия на 28 годишна възраст поради MTK с шийни лимфни 
метастази. Установихме високи плазмени нива на метанефрин и норметанефрин и 
билатерални адренални лезии, с хистология на феохромоцитом постоперативно. 

Тримата братя са носители на RET мутация в кодон 634, но без данни за първичен 
хиперпаратиреоидизъм. 

Техните асимптомни деца, 16-годишен син на втория брат и 7-годишна дъщеря на 
най-младия, се оказаха носители на същата мутация и поради високия риск от развитие 
на агресивен МТК се проведе профилактична тиреоидектомия. 
  
 
10. Siderova M, Hristozov K, Krasnaliev I, Radev R, Nenkov R, Fine needle aspiration 

biopsy of thyroid nodules: cytohistological correlation. Scripta Scientifica Medica 2008; 
40 (1): 39-42. 

 
Abstract Objective: Fine-needle aspiration biopsy (FNAB) currently is the main procedure for 
distinguishing benign from malignant thyroid nodules. The aim of this study was to assess the 
accuracy of FNABs in our hospital by comparing the cytological and histological diagnosis.  
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Methods: We performed a prospective study including 321 patients with thyroid nodules 
admitted to “St. Marina” Hospital from January 2004 to December 2006. Clinical and US data, 
TSH, FT3, FT4, anti-TPO, cytological and histological findings were evaluated. 
Results: FNABs were performed in all 321 cases, 290 of them were women and 31 men; 
mean age 52,9 years. Cytological evaluation considered 67,3% of FNABs as benign, 15,6% as 
suspicious, 4,7% as malignant and 12,4% as inadequate sample. 88 of the patients underwent 
thyroid surgery. The comparison between cytological and histological findings showed that 
99,1% of cytologically benign nodules were histologically confirmed, as well as 100% of the 
malignant lesions. 89,5% of the cases classified as suspicious on FNAB turned out to be 
benign on histology and 10,5% were malignant. The discrepant cases were 2 false-negative 
results, which had a cytological diagnosis of nodular hyperplasia and turned out to be a 
medullary carcinoma. Our results showed a sensitivity of 88,2% and a specifity of 100%.  
Conclusion: Thyroid FNAB is an accurate and cost-effective preoperative tool for selection 
of patients who would benefit from surgery.    
 
 
11. Dyakov Sv, Hinev A, Siderova M, Bohchelian H, Hristozov K, Platikanov V. 

Emphysematous pyelonephritis – clinicorentgenologic diagnosis, requiring urgent 
surgical treatment. Case report. Scripta Scientifica Medica 2008; 40 (2): 145-147. 

 
Abstract Emphysematous pyelonephritis is a rare and life-threatening suppurative infection of the 
renal parenchyma and the perirenal tissues, characterized by spontaneous gas production. 
Although uncommon, it occurs almost exclusively in diabetic patients (60-80% of the cases). 
We describe a recent case of a diabetic woman with emphysematous pyelonephritis, managed 
by unilateral nephrectomy. While the symptoms are usually general and nonspecific, the 
diagnostic approach is crucial in many cases. Ultrasonography should be the first diagnostic 
tool, as it is noninvasive, fast, and cost effective. However, CT scan is more specific and 
sensitive, and it should be taken into consideration, as it enables the proper treatment 
decisions.   
 
 
12. Бочева Я, Христозов К, Бончева М, Сидерова М, Красналиев И, Славова В. 

Изследване на нива на серумен тиреоглобулин и тиреоглобулин в смив след 
тънкоиглена аспирационна биопсия на суспектен за метастаза лимфен възел при 
пациент с диференциран тиреоиден карцином. MedInfo 2010; 4: 78-80. 

/Статията е налична само в пълен текст. Форматът е без резюме./  
 

Рутинното проследяване на пациенти с диференциран тиреоиден карцином (ДТК) 
включва ултрасонография и изследване на стойностите на стимулиран тиреоглобулин с 
или без целотелесно скениране с 131-I и последваща тънкоиглена аспирационна 
биопсия (ТАБ) при съмнителни за рецидив лезии или суспектно променени регионални 
лимфни възли. 

Описан е клиничен случай на 30-годишна пациентка, оперирана за папиларен 
тиреоиден карцином, с последваща радиойодаблация. В хода на нейното проследяване, 
ехографски е установен нарастващ по размери шиен лимфен възел (ЛВ), при серумен 
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тиреоглобулин < 0.2 ng/ml и анти-тиреоглобулинови антитела < 20 U/ml. Проведен е 
ТАБ на ЛВ с цитологично изследване и е измерено нивото на тиреоглобулин в смив от 
иглата – 8487 ng/ml. Последващото оперативно лечение потвърждава хистологично 
метастаза от диференциран папиларен карцином.   
 
 13. Сидерова М, Христозов К. Нодозна гуша – диагностичен подход и лечение. 

MedInfo  2012; 4: 30-33. 
/Статията е налична само в пълен текст. Форматът е без резюме./  

 
Нодозната гуша е едно хетерогенно заболяване в клиничен, физиологичен и 

хистологичен аспект: възлите могат да бъдат единични или множествени, съпроводени 
с  хипер- или хипофункция, доброкачествени или злокачествени. Основни задачи на 
клинициста при откриване на възлеста струма са да се изключи  малигненост, както и 
хипертиреоидизъм, дължащ се на тиреоидна автономия.  

Разгледани са в детайли клиничната и лабораторна оценка при пациентите с 
възлеста гуша, ултразвуковата диагностика, показанията за ТАБ и различните 
цитологични категории на тиреоидните възли. Терапевтичният подход е представен 
спрямо цитологичната находка и е обобщен фигуративно в алгоритъм. 
 
 
14. Христозов К, Бояджиева М, Сидерова М, Радев Р, Красналиев И, Ненков Р. 

Медуларен карцином на щитовидната жлеза. МEDICART - Гастроентерология и 
ендокринология 2013; 1: 62-65. 

/Статията е налична само в пълен текст. Форматът е без резюме/)  
 

Медуларният тиреоиден карцином (МТК), описан от Hazard през 1959 г, съставлява 
2-8% от злокачествените заболявания на щитовидната жлеза. Той възниква от 
парафоликуларните С-клетки, като туморът отделя ранен биохимичен сигнал 
(хиперсекреция на калцитонин). Туморните клетки бързо нахлуват в интра-
гландуларните лимфни съдове, разпространявайки се в другите части на жлезата, в 
перикапсуларните и околните лимфни възли. По кръвен път се разпространяват в 
белите дробове в белите дробове, костите и черния дроб. МТК се счита за един от 
туморите с лоша прогноза – с 10-годишна преживяемост при 50 до 70% от пациентите.  

Описани са 3 интересни случая на МТК. Първият обхваща три поколения на 
фамилия с множествена ендокринна неоплазия (МЕН) тип 2А. Вторият случай 
представя 32 годишна жена с МТК с ектопична секреция на АКТХ и клинично изявен 
синдром на Cushing. Третият случай е на 28 годишна жена с малигнен тумор със 
смесена характеристика – на медуларен и фоликуларен карцином.  

 
 15. Gabrovski R, Hristozov K, Siderova M, Martinova M, Klissarova A. 60Co orbital 
radiotherapy in Graves’ ophthalmopathy. Scripta Scientifica Medica 2013; 45 (4): 41-45. 

 
Abstract  
Backgroung: Graves’ ophthalmopathy (GO) is a common cause of morbidity in patients with 
Graves’ disease which suboptimal management is widespread. Immunosuppressive drugs and 
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orbital irradiation represent treatment options for patients with moderate to severe and active 
GO. The aim of this study is to share our initial results from the application of orbital 
radiotherapy in GO. 
Materials and methods: Fifteen consecutive patients (12 women and 3 men) at a mean age 
52 (range, 26 to 62 years) with GO underwent radiotherapy of posterior orbit. Research team 
included a radiotherapist, endocrinologist and ophthalmologist performing the first and the 
follow up examinations. Both orbits were examined for soft tissue and cornea involvement, 
proptosis, eye muscle impairment, visual acuity, fields and tonometry. Ophthalmic index was 
calculated before and after treatment. All patients had received glucocorticoids before 
radiotherapy, 47,67% of them required corticosteroids during the period of irradiation and 
80% received antithyroid medication. Overall clinical response was evaluated as excellent, 
good, fair or no response according to the Donaldson’s criteria.   
Results: Fifteen patients completed the study with a follow-up of two or more months. All of 
them received 20 Gy to both orbits. The overall clinical response was excellent in two patients 
(13,33%), good in seven (46,67%), fair in five (33,33%), and there was no response in one 
patient (6,67%). The mean ophthalmopathy index (OI) was 7,2 before treatment and 3 after 
irradiation. There was a mean OI improvement of 4,2 points (range 2-7) compared to the 
pretreatment values. Best response was achieved for corneal involvement, soft tissue 
symptoms, sight loss and eye muscle impairment, while the response for proptosis was 
limited. No late adverse effects in association with radiotherapy such as cataract and 
radiation- induced retinopathy were observed at all.  
Conclusion: Our study proved that orbital radiotherapy is an effective and safe treatment for 
progressive GO with better results in the early and acute stage of the disease. 
 
 
16. Сидерова М, Христозов К. Връзката между тиреоидита на Хашимото и тиреоидния 

карцином – мит или реалност? Ендокринология 2015; 20 (4): 189-196. 
 

Резюме Асоциацията между тиреоидита на Хашимото (ТХ) и диференцирания тиреоиден 
карцином (ДТК) отдавна се разглежда в литературата, но наличието на взаимовръзка 
между тях все още е спорен въпрос. „Съжителството” на тези две заболявания се 
докладва в до 30% от случаите, предполагайки патофизиологична и причинно-
следствена връзка между тях. От друга страна, наличието на съпътстващ автоимунен 
тиреоидит може да е свързано с по-ниска честота на рецидиви и с по-добра прогноза на 
тиреоидния карцином. Диагнозата и проследяването на тези случаи са 
предизвикателство дори за експерти и изискват използването на широк набор от 
лабораторни, ултразвукови и морфологични критерии, както и индивидуален подход. 
Целта на настоящия обзор е да обобщи наличните до момента доказателства за 
връзката между тиреоидита на Хашимото и диференцирания тиреоиден карцином с 
акцент върху епидемиологичните, клиничните и прогностични особености на 
щитовидния рак на фона на тиреоидит. Разгледани са също биологичното обяснение на 
връзката между ТХ и ДТК, както и биомолекулярния профил на двете заболявания.  
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17. Иванова И, Сидерова М, Христозов К. ТСХ при критично болни – интерпретация 
на лабораторните резултати и поведение. Наука Ендокринология 2016; 1 (48): 36-40. 

/Статията е налична само в пълен текст. Форматът е без резюме./  
 По време на тежко боледуване, стрес, недохранване, функцията и тиреоидният 
хормонален метаболизъм могат да се изменят значително, с не по-малко значение е и 
приложението на някои медикаменти. Промените се изразяват в намаляването на 
централно ниво на секрецията на TСХ (тиреоид-стимулиращ хормон), редукция на 
нивата на плазмения T3 (трийодтиронин), потиснато свързване на Т3 и Т4 
(тетрайодтиронин) в серума. Тази констелация от находки се обединява под термина 
„нисък Т3 синдром”, „нетиреоидна болест” (НТБ). Все още не е ясно дали това 
представлява адаптивен механизъм към стресово събитие или състояние на 
декомпенсация, изискващо терапевтична корекция. Истинско предизвикателство за 
клиницистите е отдиференцирането на промените в серумните нива на тиреоидните 
хормони при нетиреоидни заболявания от тези при съпътстващо тиреоидно заболяване.    
 
 
18. Сидерова М, Христозов К, Бояджиева М. Съвременни терапевтични концепции при 

тип 2 захарен диабет. Мединфо 2016; 5: 16-22. 
 
Резюме: Поради появата на нови медикаменти, както и резултатите от приключили клинични 
проучвания от последните години, през 2015 г. Американската диабетна асоциация 
(ADA) и Европейската асоциация за изследване на диабета (EASD) публикуват 
последните препоръки за лечение на хипергликемията като допълнение на становището 
от 2012 г. Гликемичният контрол остава основен таргет в лечението на захарен диабет 
тип 2 като се акцентира на индивидуалния подход. Включен е нов клас глюкозо-
понижаващи средства – SGLT2-инхибитори; разгледано е съчетанието на GLP-1-
рецепторни агонисти с базален инсулин като част от „комбинирана инжекционна 
терапия”, обновен е подходът за стартиране и титриране на инсулин при пациенти със 
захарен диабет тип 2.  
 
 
19. Сидерова М, Христозов К, Бояджиева М. Тиреоид-асоциирана офталмопатия – 

диагностични и терапевтични предизвикателства. Ендокринни заболявания 2016; 45 
(1): 3-24. 

 
Резюме: Тиреоид-асоциираната офталмопатия (ТАО) е най-честата и инвалидизираща 
екстратиреоидна проява на Базедовата болест. Може да присъства и при пациенти без 
настоящ или предходен хипертиреоидизъм, както и при пациенти, които са 
хипотиреоидни поради хроничен автоимунен тиреоидит на Хашимото. ТАО често е 
лека и самолимитираща се, но в 3-5% от случаите представлява заплашващо зрението 
състояние. Началото и прогресията на ТАО се повлияват от рискови фактори, които 
могат да бъдат контролирани, като тютюнопушенето, тиреоидната дисфункция и 
избора на лечение за хипертиреоидизма. В последните години се постигна значителен 
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прогрес в разгадаването на патогенезата на това заболяване, но то остава терапевтично 
предизвикателство. Оптималното лечение на ТАО изисква мултидисциплинарен 
подход, насочен към тиреоидната дисфункция и към орбитопатията. Обзорът разглежда 
и детайлната клинична оценка на пациентите с ТАО, определянето на активността и 
тежестта на заболяването, които сa основополагащи в избора на подходящата 
терапевтична стратегия.  
 
 
20. Бояджиева М, Димитрова Р, Сидерова М. Тиреотоксична периодична парализа. 

Клиничен случай и литературен обзор. MEDICART - Гастроентерология и 
ендокринология  2016; 4: 55-58. 

/Статията е налична само в пълен текст. Форматът е без резюме./  
 

Тиреотоксичната периодична парализа (ТПП) е рядко срещано усложнение, особено 
сред бялата раса, но трябва да се има предвид при пациенти с внезапна мускулна 
слабост и парализа, съпроводени с хипокалиемия. Независимо че тиреотоксикозата се 
среща по-често при жени, ТПП засяга предимно мъжкия пол. При пациенти с внезапна 
мускулна слабост и парализа функционалната оценка на щитовидната жлеза често се 
пропуска поради обичайната липса на изявена клиника на тиреотоксикоза.  

Представен е рядък клиничен случай на 19-годишен мъж с типична за ТПП 
клинична картина на фона на хипокалиемия с абнормни нива на ТSH, FТ3 и FT4, без 
манифестни симптоми на хипертиреоидизъм. Състоянието е овладяно с включване на 
неселективен β-блокер и компенсиране на хипокалиемията.  
 
 
21. Сидерова М, Христозов К, Красналиев И, Малинова Д. Ролята на тънкоиглената 

аспирационна биопсия в диагностиката на тиреоидните възли – нашият опит. 
MedPost 2016; 18: 60-64.  

 
Резюме: Възлите в щитовидната жлеза са чест клиничен проблем. Целта на това проспективно 
проучване е определяне на честотата на тиреоидния карцином сред щитовидните възли 
и на диагностичната стойност на тънкоиглената асирационна биопсия (ТАБ). Включени 
са 1483 пациента с възлеста струма, оценени клинично, хормонално, с ултразвук и ТАБ 
с последващо цитологично изследване. При проследяването данни за проведена 
операция са получени за 390 пациента и резултатът от ТАБ е сравнен с окончателния 
хистологичен резултат, приет за златен стандарт. Анализът на нашите резултати 
установи честота на тиреоидния карцином 5,6% сред всички биопсирани нодули. 
Чувствителността на ТАБ за откриване на злокачествени възли възлиза на 90,3%. ТАБ 
се явява точен, евтин, минимално-инвазивен метод за разграничаване на бенигнените 
от малигнените тиреоидни възли, определящ подбора на пациентите, нуждаещи се от 
оперативно лечение. 
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22. Сидерова М. Диагноза, лечение и проследяване при диференциран тиреоиден 
карцином. MEDICART - Онкология 2016; 6: 69-73. 

 
Резюме:  Тиреоидният карцином е най-често срещаното злокачествено заболяване на 
ендокринната система, диагностицирането на което значително се увеличи през 
последните години. Тъй като в над 90% от случаите се касае за диференциран 
тиреоиден карцином (ДТК), отличаващ се с добра прогноза, се налага утвърждаването 
на стриктни критерии за диагноза, лечение и проследяване, с цел минимизиране на 
потенциалната вреда от свръхлечението на нискорискови пациенти, както и 
осигуряване на адекватна терапия на пациентите с висок риск. Това изисква 
интердисциплинарен екип от ендокринолози, хирурзи, патолози, радиолози и онколози. 
 
 
23. Сидерова М, Христозов К, Красналиев И, Бояджиева М, Бочева Я, Радев Р, Ненков 

Р. Зависимост между серумното ниво на TSH и малигнения потенциал на 
тиреоидните възли. Варненски медицински форум 2016; 5(2): 12-17. 

 
Резюме: Цел: Последни проучвания показват, че по-високите нива на тиреостимулиращ хормон 
(ТSH) се свързват с повишена честота на малигненост сред пациентите с нозна гуша. 
Серумните концентрации на TSH обаче се повлияват от различни състояния. Целта на 
нашето проучване бе да се корелира нивото на TSH при пациенти с тиреоидни възли с 
цитологичните и хистологичните резултати.  
Материали и методи: 1483 последователни пациента (1339 жени и 144 мъже) с 
възлеста струма бяха оценени с тънкоиглена аспирационна биопсия (ТАБ) под УЗ 
контрол с цитологичен резултат, класифициран като недиагностичен, бенигнен, 
фоликуларна лезия, суспектен или малигнен. Серумните нива на TSH са изследвани по 
хемилуминисцентна имуноензимна методика. 380 от пациентите са оперирани и 
окончателното хистологично изследване потвърди 83 карцинома.  
Резултати: Чувствителността и специфичността на ТАБ в предсказването на 
малигненост бяха съотв. 90,32% и 81,11%. Средното ниво на серумно TSH при 
цитологично доброкачествените възли бе 1,703±2,569 mU/l, при фоликуларните лезии 
2,393±4,119 mU/l, при суспектните нодули 2,326±2,317 mU/l и при цитологично 
малигнените възли 3,045±2,781 mU/l. Макар и в референтни граници, ТSH нивата при 
малигнените цитологии са значимо по-високи в сравнение с бенигнените случаи 
(p<0,0001). Тази връзка бе потвърдена и сред оперираните пациенти, при които 
средното предоперативно ТSH е сигнификантно по-високо при хистологично 
злокачествените в сравнение с доброкачествените възли (TSH 3,387 vs. 1,613 mU/l; 
p<0,0001). С цел да избегнем фактори, влияещи на ТSH нивата, изключихме всички 
пациенти с тиреоидна автономия, тиреоидит на Хашимото (положителни антитела, УЗ 
вид, лимфоцитна инфилтрация в хистологичния препарат), както и тези, приемащи 
левотироксин или тиреостатици. Сред оставащите пациенти, средното ТSH остана 
значимо по-ниско при доброкачествените в сравнение със злокачествените случаи 
(1,370 vs. 2,805 mU/l; p<0,0001).  
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Изводи: Резултатите ни предполагат директна връзка между серумния ТSH и риска за 
малигненост при тиреоидните нодули, както в цитологични, така и в хистологични 
серии след изключване на влиянието на различни щитовидни заболявания и 
медикаменти.  
  
24. Siderova M, Hristozov K, Krasnaliev I, Radev R, Nenkov R. Galectin-3 expression in 

thyroid tumors. Scripta Scientifica Medica 2016; 48 (3): 27-33. 
 
Abstract Aim. The aim of this paper is to evaluate the expression of Galectin-3 in benign and 
malignant thyroid nodules and to assess its diagnostic value. 
Materials and Methods. Immunohistochemical analysis of Galectin-3 expression was 
performed on 63 surgically removed thyroid nodules, including 38 carcinomas (13 papillary, 
2 tall cell variants, 4 lymph node metastases from papillary carcinoma, 6 follicular variants of 
papillary carcinoma (FVPTC), 4 anaplastic, 5 follicular and 4 Hürthle cell carcinomas), as 
well as 26 benign lesions (10 follicular adenomas, 5 Hürthle cell adenomas, 11 nodular 
goiters with surrounding normal thyroid tissue). 
Results. We found strong and diffuse Galectin-3 expression in all malignant lesions except 
for one case of FVPTC and one follicular carcinoma. Normal thyrocytes and the majority of 
the benign lesions were negative for Galectin-3. This molecular marker was expressed in the 
cytoplasm as well as in the nuclei of follicular cells. A statistical analysis determined the 
sensitivity (94.7%), specificity (69.2%), PPV (81.8%), NPV (90%), and accuracy (83%) of 
Galectin-3. 
Conclusion. Our findings suggest that immunohistochemical expression of Galectin-3 might 
contribute to a differential diagnosis between malignant and benign thyroid nodules, including 
those with follicular architecture. 

 
 

25. Цветанова Б, Бочева Я, Сидерова М. Диабет и бременност - съвременни 
диагностични аспекти. Мединфо 2016; 8: 76-79. 

 
Абстракт Захарният диабет при бременни и гестационният захарен диабет са сред честите 
усложнения на бременността. Те се асоциират с тежки пери- и постнатални усложнения 
за плода и майката. Скринингът, диагнозата и поведението при ГЗД са дискусионна 
точка за световните здравни и професионални организации през последните 10 години, 
без да има общовалидни критерии и препоръки. През 2015 г. the International Federation 
of Gynecology and Obstetrics (FIGO) изработи и прие практическо ръководство за 
диагноза, мениджмънт и грижа при ГЗД като глобален стандарт за клинично поведение.  
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26. Тошева Г, Сидерова М, Христозов К, Бояджиева М, Бочева Я, Костова М. Липиден 
профил при пациенти с автоимунен тиреоидит на Хашимото. Ендокринология 2016; 
21 (3): 119-133. 

 
Резюме: Целта на това ретроспективно проучване е оценка на липидните нарушения при 
автоимунен тиреоидит на Хашимото. 
Материали и методи: Участваха 1380 пациента, хоспитализирани в Клиника по 
ендокринология към УМБАЛ „Св. Марина”, гр. Варна за периода 2004 - 2015 година. 
След изключване на повлияващи липидната обмяна състояния останаха 771, от които 
36 мъже и 735 жени на средна възраст 49,81±13,98 год. Пациентите са разделени на три 
групи според стойностите на ТСХ- група А (0,4-4 mU/l), група Б (4,01-10 mU/l), група В 
(ТСХ≥10,01 mU/l). Група Б допълнително е разделена на две подгрупи - Б1 с  негативни 
тиреопероксидазни антитела (ТПО АТ) и подгрупа Б2 с ТПО позитивни пациенти. 
Анализирани са УЗ данни и следните лабораторни изследвания: ТСХ, свободен Т3 (СТ3), свободен Т4 (СТ4), ТПО АТ, общхолестерол (ОХ), триглицериди (ТГ), LDL- и 
HDL-холестерол.  
Резултати: С повишаване на серумния ТСХ се установи увеличение в нивото на 
триглицеридите (група А - ТГ 1,34 mmol/l; група Б – ТГ 1,44 mmol/l; група В – ТГ 1,69 
mmol/l), както и на LDL-холестерола (съотв. група А - 3,41 mmol/l; група Б – 3,53 
mmol/l; група В – 4,19 mmol/l). Сравнението на двете подгрупи Б1 и Б2 отчете 
нарастване на стойностите на ОХ, ТГ, LDL-холестерол и понижение на HDL-
холестерола. Сигнификантна разлика в стойностите на ТГ се отчете между група А и 
В (р=0,001) и в LDL-c между група А и В (р=0,000), група Б и В (р=0,000), както и 
между група Б2 и пациентите с явен хипотиреоидизъм (група В) (р=0,001). 16,9% от 
пациентите от група Б и17,1% от група В имат реализирано сърдечно-съдово 
заболяване – коронарна болест и/или мозъчно-съдова болест. 
Изводи: Автоимунният тиреоидит като една от най-честите причини за хипотирео-
идизъм се свързва с липидни нарушения и повишен кардио-васкуларен риск, които са 
по-изразени при явния, отколкото при субклиничния хипотиреоидизъм.  
 
 
27. Иванова И, Сидерова М, Бъчварова М, Христозов К, Хаджиева Е, Бочев П, Бочева 

Я. Приложение на литий като средство за овладяване на резистентна на 
тиреостатици Базедова болест. Ендокринология 2016; 21 (3): 167-175. 

 
Резюме: Представяме случай на 58 годишна пациентка с клинична, хормонална и имунологична 
констелация за Базедова болест: ТСХ 0.000 mIU/mL, СТ3 12.4 pmol/L, СТ4 52.1 pmol/L, 
ТСХ-рецепторни антитела 40 IU/ml, при която е започната първоначална терапия с 
тирозол 8 таб/дневно. Поради алергични прояви към този тиреостатик е въведено 
лечение с пропицил в еквивалентни дози, добавен е и пропранолол. Шест месеца по-
късно се диагностицира ТАО с гранична активност, проведено е локално лечение – 
фонофореза с кортикостероид, с добро повлияване на симптоматиката. 
За период от около две години на непрекъснато тиреостатично лечение при 
пациентката не настъпи ремисия на заболяването, а минималната достигната 
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терапевтична доза пропицил е 6 таб/дневно, което наложи търсене на дефинитивно 
лечение. След спиране на тиреостатика се извърши 18 дневна подготовка за 
радиойодаблация на щитовидната жлеза чрез въвеждане на литиев карбонат, перорален 
глюкокортикоид и пропранолол. Приемът на литий продължи 12 дни след приема на 
7,34 mCi I131 при контрол на серумните литиеви нива. При проследяването на 
пациентката се отчете положителен ефект от приложената терапевтична стратегия.  
 
28. Бояджиева М, Теодорова И, Христозов К, Сидерова М, Икономов В. Антидиабетна 

терапия при нарушена бъбречна функция. Варненски нефрологичен форум 2016; 3 
(2): 7-14. 

 
Резюме: Хроничното бъбречно заболяване (ХБЗ) може да повлияе неблагоприятно 
фармакокинетиката и фармакодинамиката на някои антидиабетни медикаменти. 
Трудността при лечението на хипергликемията и придружаващата напреднала 
бъбречна увреда се определя от това как да се балансира между добрия гликемичен 
контрол и вредните ефекти, които носят глюкозопонижаващите медикаменти, 
специално избягване на хипогликемии, които носят повишен сърдечно-съдов риск.  
Във връзка с това е необходимо да се съобразят някои особености: 1) глюкозо-
понижаващите медикаменти се повлияват от бъбречното увреждане; 2) може да се 
наложи промяна в терапевтичните режими; 3) влиянието на различните терапии върху 
изхода на ХБЗ; 4) безопасност при различните стадии на ХБЗ.  
  
 
29. Бояджиева М, Сидерова М, Христозов К. Роля на бъбрека в глюкозната хомеостаза 

– терапевтично значение. Наука Ендокринология 2016; 4 (51): 161-163. 
/Статията е налична само в пълен текст. Форматът е без резюме./  

 
Инсулиновата резистентност в мускулите, черния дроб и адипоцитите, както и 
нарушената инсулинова секреция са централните дефекти при тип 2 захарен диабет и 
съществуват дълго време преди изявата му. В последните години се възобнови 
интересът и към ролята на бъбреците в развитието и поддържането на високи глюкозни 
нива, като скорошни проучвания показаха, че бъбреците имат също ключово значение в 
глюкозната хомеостаза. Във връзка с това разработването на нов фармакологичен клас 
антидиабетни медикаменти – SGLT2-инхибитори с прицелно бъбречно действие, 
осигури нова терапевтична възможност за тип 2 захарен диабет. SGLT2-инхибиторите 
понижават албуминурията и макар точният механизъм на този ефект все още да не е 
напълно изяснен, изглежда, че е независим от промените в гломерулната филтрация, 
систолното артериално налягане, телесното тегло и гликирания хемоглобин.  
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30. Malinova D, Stefanova N, Spasova S, Siderova M. Bcl-2 and Bax expression in papillary 
thyroid carcinoma. Наука и младост (ISSN 1314-9229), Сборник научни съобщения 
от конкурсна сесия Пловдив, 2016: 305-308. 
/Статията е налична само в пълен текст. Форматът е без резюме./  

 
Summary: Papillary thyroid carcinoma makes up about 80% of all cases of thyroid cancer. Unlike other 
cancers of the thyroid gland, papillary carcinoma has a very good prognosis but the reasons 
for this are not yet clear. The role of apoptosis in papillary carcinoma has not been clarified 
completely. Proteins like Bcl-2 and Bax, encoded by bcl-2 family genes, are important 
regulators of programmed cell death. Altered expression of these genes may be associated 
with tumor progression as well as the tumor response to chemotherapy and radiotherapy.  
The aim of this study was to examine the expression of Bcl-2 and Bax proteins in 10 cases of 
papillary thyroid carcinoma in both tumor and non-tumor tissue.  
Materials and methods: Immunohistochemical analysis of Bcl-2 and Bax protein expression 
was performed on paraffin-embeded tissue blocks of 10 women diagnosed and operated for 
papillary thyroid carcinoma (age 25 to 79 years). The intensity of cytoplasmic staining 
reactions was graded into four groups: 1 = weak; 2 = moderate; 3 = strong; and 4 = very 
strong. Neoplastic cells with unstained cytoplasm were accepted as negative on microscopic 
examination.  
Results: Expression of Bcl-2 protein was found in tumor tissue of all cases. The intensity was 
moderate in 8 and weak in 2 cases with cytoplasmic localization. In non-tumor tissue Bcl-2 
was moderately expressed in all cases. Bax was diffusely expressed in 9 of 10 tumors with 
moderate cytoplasmic intensity. Bax protein was negative in non-tumor thyroid epithelial 
cells, except in one case.     
In conclusion, our results suggest that the good prognosis of papillary carcinoma may be 
associated with increased expression of pro-apoptotic Bax protein in tumor cells with which 
they acquire an apoptotic phenotype.   
 
 31. Малинова Д, Цанева М, Сидерова М. Морфологична характеристика на туморите 

на щитовидната жлеза. MedPost 2017; 22: 50-53. 
 
Резюме: Тиреоидните карциноми са около 1% от злокачествените заболявания. Туморите на 
щитовидната жлеза произлизат от фоликуларните клетки. Неоплазмите на жлезата се 
делят на доброкачествени – фоликуларен аденом, и злокачествени – папиларен, 
фоликуларен, медуларен и анапластичен карцином. Диференциалната диагноза между 
туморите с фоликуларен строеж понякога е много трудна, а именно между – 
фоликуларен аденом, фоликуларен карцином и фоликуларен вариант на папиларен 
карцином.  
 
 
 
 



- 21 - 
 

  Участия в международни форуми с публикувани резюмета  
 
32. Hristozov K, Siderova M, Penev A. Thyroid dysfunction and cardiovascular outcomes.  

31st annual meeting of ETA, 2-6 sept 2006, Naples, Italy. Abstract book: p. 90 
 
Thyroid dysfunction has well-characterized deleterious effects on the cardiovascular system. 
Hyperthyroidism is known to induce many cardiovascular events such as tachycardia, systolic 
hypertension and predisposition to dysrrhythmias, especially atrial fibrillation. 
Hypothyroidism causes hypercholesterolemia, coronary heart disease and heart failure. In 
order to determine the relationship between thyroid dysfunction and cardiovascular outcomes, 
we performed a retrospective study including 1156 patients admitted to the Coronary Care 
Unit (CCU) of our hospital for a period of 2 years (2003 and 2004). 54 of them, mean age 56 
years, had thyroid disease. 16 patients were hyperthyroid due to: Graves’ disease – 7 patients 
(43,8%), toxic multinodular goiter – 4 patients (25%), toxic adenoma – 2 patients (12,5%), 
Amiodarone induced thyrotoxicosis - 2 patients (12,5%) and thyrotoxicosis factitia in 1 
patient (6,3%). All 16 hyperthyroid patients suffered from paroxysmal atrial fibrillation. An 
attempt for pharmacological cardioversion was made in 14 cases with success in 11 of them 
and 3 remaining arrhythmic with ventricular rate control; electrocardioversion was performed 
successfully in 1 case; one patient died in the ward. 20 patients were hypothyroid: 12 after 
thyroid operation (60%), 7 with Hashimoto’s thyroiditis (35%), 1 after subacute thyroiditis 
(5%). Among the hypothyroid patients 16 had coronary heart disease, 4 sufferred myocardial 
infarction with 3 deaths, 8 with chronic heart failure. The remaining 18 patients were 
euthyroid with underlying diffuse goiter (9 patients), nodular goiter (6 patients), Hashimoto’s 
thyroiditis (3 patients). Our results showed that the main cause for cardiovascular 
hospitalization of hyperthyroid patients is atrial fibrillation (100% of the studied patients with 
hyperthyroidism). Observing the hypothyroid patients we confirmed the well known 
prevalence of acute coronary incidents among them. The study results also showed that the 
death rate from MI in hypothyroid patients is over 4 times the death rate from MI in our 
hospital. 

 
 

33. Siderova М, Hristozov K, Krasnaliev I. Management of thyroid nodules in north-eastern 
Bulgaria: cytohistologiacal correlation. 32nd annual meeting of ETA, 1-5 sept 2007, 
Leipzig, Germany. Hormone Research 2007; 68 (suppl 3): p.72 

 
Abstract Objective: Nodular thyroid disease is found in approximately 5% of the population with 
palpation and is almost ten-fold more frequent at ultrasound screening. Fine-needle aspiration 
biopsy (FNAB) currently is the main procedure for distinguishing benign from malignant 
nodules. The aim of this study was to assess the accuracy of FNABs in our hospital by 
comparing the cytological and histological diagnosis.  
Methods: We performed a prospective study including 321 patients with thyroid nodules 
admitted to “St. Marina” Hospital from January 2004 to December 2006. We evaluated the 
clinical and US data, TSH, FT3, FT4, anti-TPO, cytological and histological findings. 
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Results: FNABs were performed in all 321 cases, 290 of them were women and 31 men; 
mean age 52,9 years. Cytological evaluation considered 67,3% of FNABs as benign, 15,6% as 
suspicious, 4,7% as malignant and 12,4% as inadequate sample. 88 of the patients underwent 
thyroid surgery. The comparison between cytological and histological findings showed that 
99,1% of cytologically benign nodules were histologically confirmed, as well as 100% of the 
malignant lesions. 89,5% of the cases classified as suspicious on FNAB turned out to be 
benign on histology and 10,5% were malignant. The discrepant cases were 2 false-negative 
results, which had a cytological diagnosis of nodular hyperplasia and turned out to be a 
medullary carcinoma. Our results showed a sensitivity of 88,2% and a specifity of 100%.  
Conclusion: The incidence of histologically proven thyroid cancer among all nodules is 4,7%, 
whereas among the suspicious FNABs it is 10,5%, which confirms the need for surgery in the 
latter group. Thyroid FNAB is an accurate and cost-effective preoperative tool for selection of   
patients who would benefit from surgery. 
 
 
34. Siderova М, Hristozov К, Krasnaliev I, Softova E. Immunohistochemical expresion of 

Galectin-3, Fibronectin-1, Cytokeratin-19 and HBME1 in benign and malignant thyroid 
nodules. 33nd annual meeting of ETA, 20-24 sept 2008, Chalkidiki, Greece. Hormones 
2008; 7 (Suppl. 1): p.74 

 
Abstract Objectives: The aim of this study was to investigate the expression of galectin-3, fibronectin, 
cytokeratin-19 and HBME1 in benign and malignant thyroid nodules, and to assess their 
diagnostic value in determining the benign or malignant nature of various lesions. 
Methods: Immunohistochemical analysis was performed on 59 formalin-fixed paraffin-
embedded thyroid tissues, including 34 carcinomas (12 papillary, 2 tall cell variants, 3 lymph 
node metastases from papillary carcinoma, 5 follicular variants of papillary carcinoma, 3 
anaplastic carcinomas, 5 follicular carcinomas, 4 Hurthle cell carcinomas), as well as 25 
benign lesions (10 follicular adenomas, 4 Hurthle cell adenomas, 11 nodular goiters in 
connection with normal thyroid tissue).  
Results: The expression of galectin-3 was strong and diffuse in all malignant lesions with the 
exception of one case of FVPTC and one follicular carcinoma. Normal thyrocytes and the 
majority of the benign lesions were negative for all markers. The exceptions showed only 
focal and weak staining (for galectin-3 and cytokeratin-19), predominantly in areas of cystic 
degeneration and chronic inflammation. Statistical analysis of each protein, used as a single 
marker in malignant versus benign nodules, confirmed that galectin-3 and cytokeratin-19 
were the most sensitive (sensitivity 94% and 88%, respectively). Fibronectin and HBME1 proved to be less sensitive (56% and 68%, respectively), but more specific (92% specificity 
for each of them). Coexpression of two or more proteins was restricted to carcinomas (30 of  
34 cases of malignant nodules), while their concurrent absence was highly specific for benign 
lesions (23 of 25 benign nodules). Comparing the immunopositivity in follicular carcinoma 
versus adenoma we achieved 80% sensitivity for galectin-3 and 100% specificity for HBME1. Conclusion: Our findings suggest that immunohistochemical panel consisting of galectin-3, 
cytokeratin-19 and HBME1 might contribute to differential diagnosis between malignant and 
benign thyroid nodules, including those with follicular architecture.  
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35. Siderova M, Hristozov K, Krasnaliev I. Strain ultrasound elastography in the diagnostic 

evaluation of thyroid nodules. 18th European Congress of Endocrinology, 28-31 May 
2016, Munich, Germany. Endocrine Abstracts 2016; 41:455-456.  

 Objectives: The aim of the study was to determine different types of thyroid nodules 
according to their elasticity and to evaluate the diagnostic аccuracy of strain elastography in 
detection of thyroid cancer. 114 thyroid nodules in 84 patients were examined prospectively 
with conventional B-mode US, color Doppler, strain elastography (SE) and fine needle 
aspiration biopsy (FNAB). 72 nodules in 50 patients were submitted to surgery and 
histologically assessed. For final diagnosis we accepted histology in operated cases and 
cytology for the rest.  
Results: After performing SE, the image was matched to a modified 5 scale scoring system, 
based on the one of Ueno and Ito. 32,9% of benign and 0% of malignant nodules presented 
with highly elastic structure - score 1 (p<0,0001). Elasticity in a large area of the nodule 
(score 2) was present in 34,2% of benign and 5,3% of malignant nodules (p=0,0005). 
Indeterminate elasticity (score 3) had 26,3% of benign and 18,4% of malignant lesions 
(р=0,4839). No elasticity (score 4) was determined in 6,6% of benign and in 55,3% of 
malignant nodules (p<0,0001). Stiffness in nodule and surrounding tissue (score 5) was 
registered in 21,1% of malignant and none of benign lesions (p<0,0001). Sensitivity, 
specificity, PPV, NPV and accuracy were 76,3%; 93,4%; 85,3%; 88,8%; 87,7% for SE; 
89,5%; 86,2; 79,1%; 94,4%; 89% for combining B-mode and SE; and 92,1%; 93,4%, 87,5%; 
95,9%; 93% for combining B-mode, SE and FNAB, respectively.  
Conclusions: The high specificity and NPP of SE alone or as an adjunct to conventional US 
suggests that high elasticity is a promising criterion for excluding malignancy and that this 
non-invasive technique may limit the indications for FNAB. Combination of three methods 
(B-mode, SE and FNAB) has the highest diagnostic accuracy in differentiating malignant 
from benign nodules and permits the clinician exact selection of patients who would benefit 
from surgery.  
 
 
36. Siderova M, Hristozov K. Screening for thyroid abnormalities in adult population of 

Varna region, Bulgaria. 34th Annual meeting of ETA, 5-9 Sept 2009, Lisbon, Portugal. 
Acta Medica Portuguesa 2009; 22 (4): 155-156. 

 
Abstract The aim of screening was to determine the prevalence of unsuspected thyroid disease among 
adults in Varna region. 
Methods: 1115 individuals (619 women and 496 men), mean age 44,2±13,3 years, without 
history of thyroid disease, answered a quiestionnaire and were clinically examined. Serum 
TSH and anti-TPO were evaluated and in cases with abnormal TSH, FT4 and FT3 were also 
measured. Thyroid ultrasonography was performed with Fukuda UF-75OXT (9MHz, Color 
Doppler). 
Results: 91,8% of subjects had normal TSH, 2,1% decreased and 6,1% elevated TSH. 
Hypothyroidism was overt in 1,6% of men and 2,3% of women and subclinical in 2,4% of 
males and 5,5% of females. 688 persons had normal thyroid structure and size, with mean 
thyroid volume 11,6±2,8 ml in females and in 15,3±3,8 ml in males. The same group had 
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mean TSH 1,84±0,96 mUI/l. Discrete inhomogeneity with mean TSH 2,43±1,25 mUI/l was 
found in 34 subjects, mean age 62,7 years. We considered these changes as age-related.  
Autoimmune thyroiditis was newly diagnosed in 125 patients (11,2%), with mean TSH 5,87 
mUI/l and anti-TPO 404,8 UI/l. 3/4 of them are women, above 45 years of age, with family 
history for thyroid disease. Thyroid nodules were present in 21,5% of all subjects – solitary in 
140 patients and multiple in 96 cases. FNAB was performed in 85 cases revealing 4 papillary 
carcinomas and one suspicious lesion, which turned out to be follicular variant of papillary 
cancer on histology. 
Conclusions: Thyroid abnormalities are frequent, especially in women and elderly. 
Concerning thyroid nodules, ultrasonography screening is a key to detect and select them for 
FNAB and surgery. Common thyroid disease is autoimmune thyroiditis, frequently 
associatied with subclinical hypothyroidism. Healthy population with normal thyroid 
ultrasonography has TSH < 2,0 mUI/l, which figures out the target of treatment for 
hypothyroidism, especially in pregnancy and in patients with cardiovascular risk.   
 
 
37. Hristozov K, Petrova M, Siderova M, Zukeva A. Clinical characteristics and treatment 

outcome in patients with moderate Graves’ orbitopathy. International Symposium on 
Graves’ Orbitopathy, EUGOGO, 29-30 Oct 2009, Amsterdam, Netherlands. Abstract 
book: p.45 

 
Abstract The aim of the study was to perform a retrospective analysis of clinical features and treatment 
outcome in patients with moderate Graves’ orbitopathy (GO). 
Materials and methods: 64 patients /38 women and 26 men/ with moderate severity of GO – 
NOSPECS – class 3 and 4, with mean CAS 3/7, from 21 to 74 years of age, were admitted to 
the Clinic of endocrinology for the period of 3 years (2006-2008). 
Results: All patients were hyperthyroid due to Graves’ disease or Hashimoto’s thyroiditis, 
with mean duration of thyrotoxicosis 16±7 months; TSH 0.96±0.25 mU/l; FT4 29.2±4.1 
pmol/l; FT3 8.02±1.02 pmol/l; TPO-Abs 112±34 IU/l /normal < 12/; TRAK > 2.6 /normal 
<0.9/. 28 of the patients have concomitant autoimmune disease – type 1 diabetes mellitus (5), 
vitiligo (2), sarcoidosis (1). All the patients were tobacco smokers (>10 cigarretes daily). 
According to the treatment the participants were divided in 3 groups: group A – treated with 
intravenous infusions of glucocorticoids 300±125 mg – 3 days weekly up to cumulative dose 
2500±800 mg; group B – 11 patients with oral administration of steroids 30 mg daily up to 
cumulative dose of 2700 mg and group C – 9 patients treated with Azathioprin 150 mg per 
day for a period of 2 years. 
We observed clinical and immune remission of the thyroid disease and GO in 14 patients 
(22%) due to thyrostatics and immunosuppression. 50 patients (78%) required surgery for the 
hyperthyroidism in order to control the GO. 
Conclusion: Despite the alleviation of symptoms of Graves’ orbitopathy due to the 
thyrostatic and immunosuppressive treatment, radical surgical treatment of thyroid gland is 
needed to retain the treatment outcome.     
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38. Siderova M, Tosheva G, Stoianova S, Hristozov K. Autoimmune thyroiditis and lipid 
abnormalities. 7th International Medical Scientific Conference for Students and Young 
Doctors, 14-17 Oct 2009, Pleven, Bulgaria. Abstract book: p.67, 128. 

 
Abstract Aim: This retrospective study aimed to assess the lipid disturbances in patients with 
autoimmune thyroiditis. 
Methods: 562 patients (531 women and 31 men, mean age 48,8 years) with autoimmune 
thyroiditis participated in the study, divided in 3 groups according to the value of TSH: Group 
A (TSH < 4 mUI/l), Group B (TSH 4-10 mUI/l) and Group C (TSH > 10 mUI/l). Group B 
was divided in two – according to the level of anti-TPO-Ab (patients with anti-TPO-Ab > 100 
IU/ml and anti-TPO-Ab < 100 IU/ml) and another one, according to the expression of  
hypothyroidism (manifestated or subclinical). Biochemical and instrumental investigations 
were conducted to find out the present status of the patients – anti-TPO; complete lipid profile, 
blood sugar level, ultrasound of thyroidea. 
Results: It was estimated that each group has different values of lipid indexes. Increasing the 
TSH level, number of patients with dislipidemia grew. Group A – Cholesterol - 5,23 mmol/l, 
LDL – 3,34 mmol/l; group B - Cholesterol - 5,35 mmol/l, LDL – 3,77 mmol/l; group C - 
Cholesterol - 6,06 mmol/l, LDL – 4,34 mmol/l. The same relation in lipid profile was found in 
patients with level of anti-TPO > 100 IU/ml and these ones with manifestated hypothyroidism. 
Their lipid levels were found higher compared to the patients with anti-TPO < 100 IU/ml and 
the ones with subclinical hypothyroidism. Also 14,3% of patients from group B and 22,4% 
from group C had vessel complications. 
Conclusions: Autoimmune thyroiditis is the main reason for hypothyroidism. According to 
this study the increased TSH level leads to increased number of patients with dislipidemia and 
cardiovascular risk. When autoimmune thyroiditis is found, we must prevent dislipidemia at 
the beginning. 
 
 
39. Siderova M, Hristozov K, Krasnaliev I, Softova E. Correlation between sonographic 

features predictive of malignancy and FNAB cytology results of thyroid nodules. 14th 
International Thyroid Congress, 11-16 Sep 2010, Paris. CD Abstract book, poster 379. 

 
Abstract The aim of this study was to correlate the sonographic features of thyroid nodules with the 
results of ultrasound-guided fine needle aspiration biopsy.  
Material and methods: 507 consecutive patients (459 women and 48 men) with nodular 
thyroid disease were evaluated by B-mode ultrasound 9 MHz, color-Doppler and fine needle 
aspiration biopsy (FNAB).  
Results: 55 cases (10,8%) were inadequate samples and were excluded from the analysis. The 
benign nodules (309 cases, 60,9%) were followed up, of them 58 operated. Surgery was 
recommended to all patients with indeterminate (101 cases, 19,9%), suspicious (21 cases, 
4,1%) and malignant cytology (22 nodules, 4,3%). Their histological examination confirmed 
carcinomas in 33 cases (overall frequency of thyroid cancer among all nodules 6,51%).  
On ultrasonography malignant nodules presented more frequently than did benign lesions the 
following characteristics: a solid hypoechoic structure (66,6% vs. 42,7%), irregular margins 
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(78,8% vs. 8,4%), microcalcifications (66,6% vs. 11,7%), intranodular vascular pattern 
(24,2% vs. 4,5%) and enlarged neck lymph nodes (45,5%  vs. 1,9%). Cancer prevalence was 
similar in solitary thyroid nodules (6,6%) and in multinodular goiter (6,4%). Without any 
sonographic feature predictive of malignancy were 6,1% of carcinomas, as many as those 
with only one feature (6,1%), two ultrasonography suspicious findings were registered in 
15,2% and three (most common combination of hypoechoic structure, irregular margins and 
microcalcifications) in 72,7% of malignant nodules.  
Conclusion: Our study results indicate that the concurrent presence of two sonographic 
criteria doubles the probability to obtain malignant cytology after FNAB, while a combination 
of three raises the risk for cancer to 72,7%. The latest is especially useful in selection of small 
nodules with size below 0,8 cm for biopsy taking into consideration that most guidelines do 
not recommend FNAB for nodules with this size.   
  
40. Siderova M, Boyadzhieva M, Hristozov K, Angelova L, Krasnaliev I, Ivanov K, Radev R,  

Nenkov R. Six members of a family with multiple endocrine neoplasia type 2A. 12th 
European Congress of Endocrinology, 24-28 April 2010, Prague, Czech Republic. 
Endocrine Abstracts 2010; 22: Poster 399. 

 
Abstract We report three generations of a family with MEN-2 A characterized by autosomal dominant 
inheritance and virtually 100 % penetrance. 
The proband, 35-year-old man, was diagnosed and operated for pheochromocytoma of the 
right adrenal gland and medullary thyroid carcinoma (MTC) with lymph node metastasis in 
2009. His mother turned out to be operated for bilateral pheochromocytoma at the age of 47 
(in 1994) and had had a thyroid nodule. She died at the age of 51 probably of metastatic 
disease. The oldest of her three sons, 42 years old brother of the proband, was asymptomatic 
with negative medical history. Laboratory data showed high plasma metanephrine, 
normetanephrine and calcitonin. CT revealed bilateral adrenal tumors, histologically verified 
as pheochromocytoma after surgery. Neck US examination detected thyroid nodules with 
FNAB of medullary carcinoma and cervical lymph node metastasis with the same cytology 
and he will be soon operated. The second brother, now 40 years old, had had thyroidectomy at 
the age of 28 because of MTC with lymph node metastasis. Our investigations showed high 
plasma levels of metanephrine and normetanephrine and CT detected bilateral masses, 
pheochromocytoma on histology after the operation.  
The genetic examination of the three brothers revealed RET mutation at codon 634, 
responsible for the MTC with lymph node metastasis in all of them, as well as bilateral 
pheochromocytomas in two of the brothers and unilateral in the youngest. Their plasma 
parathormone was normal and US and CT did not discover any enlarged parathyroid glands.  
Their asymptomatic children, a 16-year-old son of the second brother, and a 7-year-old 
daughter of the youngest brother, were also screened and turned out to be gene carriers of the 
same mutation. A total prophylactic thyroidectomy will be performed because of the high risk 
of developing aggressive MTC. 
 
 
 



- 27 - 
 

41. Siderova M, Hristozov K. Tolerability of once yearly intravenous infusion of Zolendronic 
acid in the treatment of postmenopausal osteoporosis. IOF World Congress on 
Osteoporosis and Tenth European Congress on Clinical and Economical Aspects of 
Osteoporosis and Osteoarthritis, 5-8 May 2010, Florence, Italy. Osteoporosis 
International 2010; 21 (Suppl 1):S25-S388, P 855. 

 
Abstract Aim: Bisphosphonates are currently considered as first line treatment for postmenopausal 
osteoporosis. Oral BPs are associated with gastroesophageal side effects and insufficient 
patient’s adherence to the therapy. Intravenous BPs may cause acute-phase reaction with flu-
like symptoms in the first 2-3 days following administration. The aim of this study was to 
assess the adverse events of once yearly intravenous Zolendronate and the possible relation to 
previous treatment in postmenopausal women with osteoporosis.  
Methods: An intravenous infusion of 5 mg Zolendronic acid was administered to 78 females  
with postmenopausal osteoporosis (mean age 60,7 years, from 44 to 80 years), 9 of them had 
a second infusion after one year. We analyzed the clinical features and risk factors of the 
patients, DXA densitometry of lumbar spine and femoral neck, previous treatment and  
laboratory exams of blood count, creatinine, AST, ALT, TSH, Ca, P, Na, K, Cl. 22 women 
turned out to have early menopause before 45 years of age, 15 of them because of 
hysterectomy. There were 15 cases with vertebral fractures (9 with one affected vertebra and 
6 with more than one). 20 of the participants had a previous non-vertebral fracture. 
Concomitant endocrine disorder was registered in 16 cases (diabetes in 6 cases, 
hyperthyroidism in 10 cases and hypothyrodisim in 2 cases). 
Results: Side effects were observed in 25 of 87 administrations (28,7%) – most common 
chills in 17,2%, fever in 14,9%, pain in the joints and muscles in 13,8%, one case with pain in 
eyeballs and one case of nausea and vomiting. 36,5% of the patients with side effects had not 
been taking calcium despite recommendations of 600 mg calcium and 800 UI vitamin D  and 
40,1%  had been using calcitonin or biphosphonate which lead to low serum calcium levels. 
The undesired symptoms went away for one day in 85% and for two days in 15% with non 
steroid anti inflammatory drugs (NSAID). Only one patient (from nine) had side effects after 
the second administration. During the follow up of one year we did not observe any case with 
osteonecrosis of jaw or arrhythmia.  
Conclusion: Treatment with most of the anti-osteoporosis medicines has low patient’s 
compliance and this problem is overcome by once yearly administration of Zolendronic acid. 
The transient side effects are exceptional in the second administration and they can be 
avoided even in the first one by adequate calcium intake and NSAID in the days around the 
infusion.  
 

 
42. Zhelyazkova-Savova M, Galunska B, Gerova D, Chervenkov T, Siderova M, Zorcheva R, 

Paskalev D. Serum Osteocalcin in postmenopausal patients on hemodialysis. 31st Balkan 
Medical Week, 28-31 Oct 2010, Athens, Greece. Abstract book: P 05. 

 
Abstract Introduction: Osteocalcin is a vitamin K-dependent protein secreted by osteoblasts. Serum 
levels of active osteocalcin are recognized as a marker of bone formation. In states of vitamin 
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K deficiency the fraction of the inactive, undecarboxylated osteocalcin (uc-OC) is increased. 
The elevated level of uc-OC is supposed to reflect reduced bone mineral density (BMD), 
however, inverse correlation is not always found with osteoporosis. Chronic kidney disease is 
associated with bone loss and there is evidence for a suboptimal status of vitamin K in renal 
patients.  
Aim: the objective of the present study was to measure the serum levels of uc-OC in 
postmenopausal women with and without osteoporosis and to compare it with the level in  
hemodialysis (HD) postmenopausal patients. 
Methods and patients: 80 menopausal women were divided into 3 groups: 1) control group 
of women with normal BMD (n=25); 2) osteoporosis group (n=29); 3) postmenopausal 
women on HD (n=26). Osteoporosis was verified by densitometry. Serum uc-OC was 
measured immunochemically by EIA kit (TAKARA Bio Inc.). 
Results: There was no statistically significant difference in serum levels of uc-OC between 
the control (2.72±0.22 ng/ml) and the osteoporosis group (3.63±0.50 ng/ml). The levels of uc-
OC in the HD women was 16.40±1.62 ng/ml – significantly higher compared with the control 
group (p<0.0001) and the osteoporosis group (p<0.0001). 
Conclusion: The considerable increase of uc-OC in HD postmenopausal patients indicates a 
severe vitamin K deficit in chronic kidney disease. Additional investigation is needed to 
justify supplementation with vitamin K in these patients.   
 
 
43. Siderova M, Hristozov K, Bocheva Y, Petrova M, Boyadzhieva M, Karatodorova P. 

Bone mineral density in pre- and postmenopausal women with Graves’ disease and 
Graves’ orbitopathy. ECCEO 11 - IOF European Congress on Osteoporosis and 
Osteoarthritis, 23-26 March 2011, Valencia, Spain. Osteoporosis International 2011; 22 
(Suppl 1):S119-S408, P 438. 

 
Abstract Objectives: Thyrotoxicosis is established risk factor for osteoporosis due to increased bone 
turnover. Glucocorticoids often administered for Graves’ orbitopathy (GO) have additional 
negative impact on bone mineral density (BMD) by diminishing bone formation. The aim of 
this study was to examine the influence of thyroid hormones, thyroid antibodies and 
glucocorticoid treatment on bone by assessing BMD and fracture risk in women with Graves’ 
thyrotoxicosis alone or with Graves’ orbitopathy (GO) and steroid treatment.  
Materials/Methods: 42 females with active Graves’ disease, mean age 55.8±12.8 (23 women 
with thyrotoxicosis and 19 thyrotoxic with concomitant GO and glucocorticoid therapy) were 
enrolled in the study. 40 healthy women, mean age 53.2±7.1, without thyroid disease served 
as age-matched controls. We analyzed the clinical features, duration of thyrotoxicosis, 
cumulative dose and duration glucocorticoid treatment, serum levels of  TSH, FT4, FT3, TSH 
receptor antibodies (TRAb), TPO antibodies. BMD of femoral neck and lumbar spine were 
measured by GE-Lunar Prodigy DXA and the 10-year fracture risk was calculated with 
FRAX tool. 
Results: The data showed significantly lower spine and femoral BMD (g/cm2) in both 
subgroups of patients with and without GO compared to controls (p=0.0002; p<0.0001), as 
well as significantly higher fracture risk (p<0.0001; p<0.0001). Comparison between the two 
subgroups found out significantly lower spine BMD in patients without GO (p=0.049) and no 
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difference for femoral BMD. However, the duration of thyrotoxicosis in this first subgroup 
was longer (43.6 vs 32 months, p=0.45). In patients’ group as a whole we observed negative 
correlation between FT3 and BMD (p=0.038), as well as between FT4 and BMD (p=0.005) 
and positive association between TRAb and BMD, with statistical significance for femoral 
BMD (p=0.039). There was a negative significant correlation between TRAb and fracture risk 
for hip fractures (p=0.045). We found negative association of BMD to duration of 
thyrotoxicosis (p=0.048) and not significant correlation to the cumulative dose and duration 
of steroid treatment. 
Conclusions: Our results confirm the negative effect of hyperthyroid status on BMD. TRAb, 
often in higher titers in patients with GO, may have protective role for the bone, but further 
research is needed. 
 
 
44. Chaushev B, Hristozov K, Klisarova A, Bochev P, Krasnaliev I, Radev R, Nenkov R,   

Dancheva J, Siderova M. Solitary thyroid nodules incidentally detected by PET/CT. 35th 
Annual Meeting of European Thyroid Association, 10-14 September 2011, Krakow, 
Poland. European Thyroid Journal 2011; Launching Issue: p.160  

 
Abstract Thyroid nodules are often encountered in clinical practice and its prevalence is 4%-50% of 
general population depending on age, diagnostic method and race. Thyroid nodules and their 
prevalence increase with age. Thyroid incidentalomas are characterized as focal impalpable 
intrathyroidal new nodular lesions detected by imaging modalities during study for non-
thyroidal disease. These nodules are usually impalpable and benign, with an associated risk of 
cancer ranging from 1.5% to 10%. 
Positron emission tomography (PET) using F18-fluoro-D-glucose (FDG) is a valuable 
functional imaging modality that has demonstrated distinguished capabilities in fields of 
primary cancer detection, planning and monitoring of treatment, prognosis prediction, early 
detection of recurrent disease, and the diagnosis of regional lymph node and distant metastasis.  
Subject of our study was four patients with different oncology disease: the first patient was 
with cervical cancer, the second with chronic lymphocytic leukemia, the third was with breast 
cancer and the fourth with pulmonary metastasis and not clear localization of the primary 
tumor.  
Methods: All four patients underwent 18F-FDG PET/CT whole body scan, high resolution 
thyroid ultrasound and ultrasound guided fine needle aspiration. 
Results: The PET/CT whole body scan revealed solitary hypodense nodular lesions in the 
thyroid gland with focally increased uptake in all four patients. The result of fine needle 
aspiration biopsy showed a papillary thyroid cancer in patients with breast cancer and chronic 
lymphocytic leukemia, medullary thyroid cancer in the patient with cervical cancer and low 
differentiated thyroid cancer in the patient with pulmonary metastasis. 
Conclusion: FDG PET/CT is playing an increasingly important role in the evaluation of 
thyroid cancer. Focal thyroid lesions incidentally found on 18F-FDG PET/CT have higher 
risk of thyroid malignancy. 
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45. Siderova M, Hristozov K, Bocheva Y, Petrova M, Boyadzhieva M. Could TSH receptor 
antibodies be protective for the bone in pre- and postmenopausal women with Graves’ 
disease and Graves’ orbitopathy? 35th Annual Meeting of European Thyroid Association, 
10-14 September 2011, Krakow, Poland. European Thyroid Journal 2011; Launching 
Issue: p.177 

 
Abstract Objectives: Thyrotoxicosis is established risk factor for osteoporosis due to increased bone 
turnover. Glucocorticoids often administered for Graves’ orbitopathy (GO) have additional 
negative effect on bone mineral density (BMD) by diminishing bone formation. The aim of 
this study was to examine the influence of thyroid hormones, thyroid antibodies and 
glucocorticoid treatment on bone in women with Graves’ thyrotoxicosis alone or with Graves’ 
orbitopathy (GO).  
Methods: 42 females with active Graves’ disease, mean age 55.8±12.8 (23 women with 
thyrotoxicosis and 19 thyrotoxic with concomitant GO and glucocorticoid therapy) were 
enrolled in the study. 40 healthy women, mean age 53.2±7.1 surved as age-matched controls. 
We analyzed the clinical features, duration of thyrotoxicosis, cumulative dose and duration 
glucocotricoid therapy, TSH, FT4, FT3, TSH receptor antibodies (TRAb), TPO antibodies. 
BMD of femoral neck and lumbar spine were measured by DEXA and the 10 years fracture 
risk was calculated with FRAX tool. 
Results: The study showed significantly lower spine and femoral BMD (g/cm2) in both 
subgroups of patients with and without GO compared to controls (p=0.0002; p<0.0001), as 
well as significantly higher fracture risk (p<0.0001; p<0.0001). Comparison between patients 
only with thyrotoxicosis and those with additional glucocorticoids because of orbitopathy 
found out significantly lower spine BMD in the first group (p=0.0049). In patients’ group as a 
whole we observed negative correlation between FT3 and BMD (p=0.038), as well as 
between FT4 and BMD (p=0.005) and positive association between TRAb and BMD 
(p=0.039). There was a negative significant correlation between TRAb and fracture risk for 
hip fractures (p=0.045). We found negative association of BMD to duration of thyrotoxicosis 
(p=0.048). 
Conclusions: Our results confirm the negative effect of hyperthyroid status on BMD. TRAb, 
often in high titres in patients with GO, may have protective role for the bone, but further 
research is needed. 
 
 
46. Hristozov K, Siderova M, Krasnaliev I, Nenkov R, Radev R, Softova E. Is there a 

difference in tumor size and number of foci in Hashimoto’s associated thyroid cancer? 
36th annual meeting of ETA, 08-12 sept 2012, Pisa, Italy. European Thyroid Journal 
2012; 1 (suppl.1):1-208: p.145 

 
Introduction: The association between thyroiditis of Hashimoto and differentiated thyroid 
cancer has been discussed in the literature but the relationship is still controversial. 
Coexistence of these diseases is reported up to 30% suggesting that autoimmune thyroiditis 
may be a precancerosis. On the other hand, prospective case-control studies did not establish 
an increased risk of thyroid cancer in patients with Hashimoto’s thyroditis.  
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The aim of the study was to determine the coexistence of these two diseases and to analyze 
the histological features of Hashimoto’s associated thyroid carcinoma.  
Materials and methods: We reviewed 83 cases of thyroid cancer patients, operated for a 
period of three years. They were divided in three groups: group A – differentiated thyroid 
carcinomas without focal or diffuse lymphocytic infiltrates (35 cases); group B – thyroid 
carcinomas with Hashimoto’s thyroiditis (26 cases); group C – thyroid carcinomas with only 
local lymphocytic infiltration (22 cases).  
Results: On histology we found coexistence of thyroid carcinoma and Hashimoto’s 
thyroiditis in 29,2% of the cases (31,9% in women and 28,6% in men). Papillary carcinoma 
was the most prevalent morphological type (70%) associated with autoimmune thyroiditis. 
Microcarcinomas below 1 cm were most commonly detected in group B (69%), compared to 
group A (57,1%) and group C (59%).  Another distinct feature was the prevalence of 
multifocal thyroid carcinoma in group B (61,5%) versus 31% in group A and 4,5% in group C. 
The differences in lymph node metastasis and vascular invasion were not significant between 
the three groups.  
Conclusions: Local lympocytic infiltrates do not change the usual histological appearance of 
the thyroid carcinoma. True Hashimoto’s thyroiditis, however, frequently hosts 
microcarcinomas, which US can hardly distinguish on the patchy hypoechogenic background. 
Although of small size below 1 cm, thyroid malignancies associated with Hashimoto’s 
thyroiditis are frequently multifocal, the latter underlining the importance of total 
thyroidectomy for these patients.   
 
 
47. Hristozov K, Petrova M, Siderova M, Zlatanova E. Clinical characteristics and treatment 

outcome in patients with moderate Graves’ orbitopathy. 37th annual meeting of the 
European Thyroid Association, 7-11 Sept Leiden, Netherlands. European Thyroid 
Journal 2013; 2 (suppl.1):1-194; p.130 

 
Abstract Objectives: The aim of this study was to perform a retrospective analysis of clinical features 
and treatment outcome in patients with moderate Graves’ orbitopathy (GO). 
Methods: 124 patients /78 women and 46 men/ with moderate severity of GO – NOSPECS – 
class 3 and 4 , with mean CAS 3/7, from 21 to 74 years of age, were admitted to the clinic of 
Endocrinology for the period of 7 years (2006-2012).  
Results: All the patients were hyperthyroid due to Graves’ disease or Hashimoto’s thyroiditis, 
with mean duration of thyrotoxicosis 16±7 months; TSH 0.96±0.25 mU/l; FT4 29.2±4.1 
pmol/l; FT3 8.02±1.02 pmol/l; TPO-Abs 112±34 IU/l /normal < 12/; TRAK 40±2.6 /normal 
<0.9/. 28 of the patients have concomitant autoimmune disease – type 1 diabetes mellitus (21), 
vitiligo (6), sarcoidosis (1). All the patients were tobacco smokers (>10 cigarretes daily). 
According to the treatment the participants were divided in 3 groups: group A – 84 patients  
treated with intravenous infusions of glucocorticoids 300±125 mg – 3 days weekly up to 
cumulative dose 2500±800 mg; group B – 31 patients with oral administration of steroids 30 
mg daily up to cumulative dose of 2700 mg and group C – 9 patients treated with Azathioprin 
150 mg per day for a period of 6 months to 2 years. We observed clinical and immune 
remission of the thyroid disease and GO in 64 patients due to thyrostatics and 
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immunosuppression. 40 patients required surgery for the hyperthyroidism in order to control 
the GO. 
Conclusion: Despite the alleviation of symptoms of Graves’ orbitopathy due to the 
thyrostatic and immunosuppressive treatment, radical surgical treatment of thyroid gland is 
needed to retain the treatment outcome.     
 
 
48. Siderova M, Hristozov K, Krasnaliev I, Petrova M, Bocheva Y. Serum TSH levels and 

malignancy risk in patients with thyroid nodules. 38th annual meeting of ETA, 6-10 Sept, 
2014, Santiago de Compostela, Spain. European Thyroid Journal 2014; 3 (suppl 1): 135-
136. 

 
Abstract Objectives: Recent studies have reported that higher levels of TSH are associated with an 
increased incidence of thyroid malignancy in patients with nodular thyroid disease. However, 
different conditions may affect TSH concentration. The aim of our study was to correlate 
serum TSH levels in patients with thyroid nodules with cytological and histological results.   
Materials and methods: 1483 consecutive patients (1339 women and 144 men) with nodular 
thyroid disease were evaluated by ultrasound-guided fine needle aspiration biopsy (FNAB) 
with cytological results classified as nondiagnostic, benign, follicular lesion, suspicious or 
malignant. Serum levels of TSH, FT4, FT3, TPO and Tg-antibodies were measured at 
presentation by chemiluminescent immunoassay. 380 of the patients were submitted to 
surgery and final histology proved 83 carcinomas and 307 benign thyroid nodules.  
Results: The overall sensitivity and specificity of FNAB in predicting malignancy were 
90,32% and 81,11%, respectively. Mean TSH in cytologically benign nodules was 
1,703±2,569 mU/l, in follicular lesions 2,393±4,119 mU/l, in suspicious nodules 2,326±2,317 
mU/l and in malignant on cytology nodules 3,045±2,781 mU/l. Although in the reference 
range TSH levels in malignant cytologies were significantly higher that those in benign cases 
(p<0,0001). This relationship was confirmed among operated cases where mean preoperative 
TSH was significantly higher in histologically malignant than benign nodules (TSH 3,387 vs. 
1,613 mU/l; p<0,0001). In order to eliminate the factors influencing TSH concentration, we 
excluded all patients with thyroid autonomy, Hashimoto’s thyroiditis (positive antibodies, US 
appearance, lymphocytic infiltration on histology) and those on levothyroxin or thyrostatic 
treatment. Among the rest of the patients, mean TSH value remained significantly lower in 
benign than malignant cases (1,370 vs. 2,805 mU/l; p<0,0001).  
Conclusion: Our results suggest a direct relationship between serum TSH and risk of 
malignancy in thyroid nodules both in cytological and histological series after excluding the 
influence of different thyroid diseases and medication. 
 
 
49. Siderova M, Hristozov K, Krasnaliev I, Softova E, Boeva E. Early detection of thyroid 

cancer. 19th Annual assembly of IMAB, 7-10 May 2009, Golden Sands, Bulgaria. 
 

Abstract: А population-based US screening of thyroid gland among 1115 healthy adults in Varna 
region has shown 21,5% prevalence of nodular thyroid disease. Malignant nodules account 



- 33 - 
 

for 5% of all nodules. Fine-needle aspiration biopsy (FNAB) has now gained wide acceptance 
as the most accurate diagnostic tool for distinguishing benign from malignant nodules. 
Current molecular diagnostic procedures as immunocytochemistry allow precise analysis of 
FNAB material, especially in the category of “indeterminate lesions”.  

A variety of molecular markers involved in different biological processes (cell 
transformation, proliferation, differentiation, metastasis, resistance to apoptosis) have been 
identified. These molecules are abnormally expressed in malignant thyroid cells and not found 
in benign lesions. Our retrospective immunohistochemical assay on 59 formalin-fixed 
paraffin-embedded thyroid nodules, including 34 carcinomas and 25 benign lesions, pointed 
out Galectin-3, HBME1, Cytokeratin-19 (CK-19) and Fibronectin-1 as the most promising 
molecules.  

Galectin-3 is beta-galactoside binding polypeptide, expressed in the cytoplasm of 
malignant follicular cells. Galectin-3 regulates the cell cycle by inhibiting apoptosis and 
stimulating cell proliferation. As an adhesion molecule it participates in different stages of 
tumor progression and metastasis. The cell surface mesothelial antigen, which is recognized 
by the monoclonal antibody HBME1, was shown to be a useful marker of follicular-derived 
malignant tumours of the thyroid in both surgical and FNAB cytological samples.CK19 is a 
low molecular weight cytokeratin, strongly and diffusely expressed in papillary carcinoma. 
Fibronectin-1 is extracellular matrix protein, produced by fibroblasts. Its positivity in thyroid 
follicular cells is associated with their malignant transformation. The expression of these 
molecules can be evidenced by standart immunocytochemistry that could be easily included 
in routine thyroid FNAB procedures in order to improve selection of patients who could 
benefit from surgery.   
 

50. Siderova M, Hristozov K, Krasnaliev I. Differential diagnosis of thyroid nodules using 
strain ultrasound elastography. 39th annual meeting of ETA, 3-6 Sept 2016, Copenhagen, 
Denmark. European Thyroid Journal 2016; 5 (suppl 1): p.159 

 Abstract Objectives: The aim of the study was to determine different types of thyroid nodules 
according to their elasticity and to evaluate the diagnostic аccuracy of strain elastography in 
detection of thyroid cancer. 114 thyroid nodules in 84 patients were examined prospectively 
with B-mode US, color Doppler, strain elastography (SE) and fine needle aspiration biopsy 
(FNAB). 72 nodules in 50 patients were submitted to surgery and histologically assessed. For 
final diagnosis we accepted histology in operated cases and cytology for the rest.  
Results: After performing SE, the image was matched to a modified 5 scale scoring system, 
based on that of Ueno and Ito. 32,9% of benign and 0% of malignant nodules presented with 
highly elastic structure - score 1 (p<0,0001). Elasticity in a large area of the nodule (score 2) 
was present in 34,2% of benign and 5,3% of malignant nodules (p=0,0005). Indeterminate 
elasticity (score 3) had 26,3% of benign and 18,4% of malignant lesions (р=0,4839). No 
elasticity (score 4) was determined in 6,6% of benign and in 55,3% of malignant nodules 
(p<0,0001). Stiffness in nodule and surrounding tissue (score 5) was registered in 21,1% of 
malignant and none of benign lesions (p<0,0001). Sensitivity, specificity, PPV, NPV and 
accuracy were 76,3%; 93,4%; 85,3%; 88,8%; 87,7% for SE; 89,5%; 86,2; 79,1%; 94,4%; 
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89% for combining B-mode and SE; and 92,1%; 93,4%, 87,5%; 95,9%; 93% for combining 
B-mode, SE and FNAB, respectively.  
Conclusions: The high specificity and NPP of SE alone or as an adjunct to conventional US 
suggests that high elasticity is a promising criterion for excluding malignancy and that this 
non-invasive technique may limit the indications for FNAB. Combination of three methods 
(B-mode, SE and FNAB) has the highest diagnostic accuracy in differentiating malignant 
from benign nodules and permits the clinician exact selection of patients who would benefit 
from surgery.   
 

51. Tosheva G, Siderova M, Hristozov K, Bocheva Y, Kostova M. How does overt and 
subclinical hypothyroidism due to thyroiditis of Hashimoto affect lipid parameters. 19th 
European Congress of Endocrinology, 20-23 May 2017, Lisbon, Portugal. Endocrine 
Abstracts 2017; 49: p.532, EP 1271 

 
Abstract: The aim of this retrospective study is to assess the lipid disturbances in patients with 
autoimmune thyroiditis. 
Methods: 1380 patients with autoimmune thyroiditis, hospitalized in Endocrinology 
department of “St. Marina” Hospital, Varna for the period of 2004-2015 year, participated in 
the study. After excluding conditions influencing lipid profile, 771 patients remained for 
analysis (36 men and 735 women, mean age 49,81 ± 13,98 years). They are divided in three 
groups according to TSH values - group А (0,4- 4 mU/l), group B (4,01- 10 mU/l), group C 
(TSH ≥ 10,01 mU/l ). Group B is divided into two subgroups – B1 –patients with negative 
thyroperoxidase antibodies (TPO Ab) and B2 - patients with positive TPO Ab. We evaluated   
thyroid ultrasound data, laboratory tests of TSH, free T3 (FT3), free T4 ( FT4), TPO-Ab, total 
cholesterol (TC), triglycerides (TG), LDL - and HDL-cholesterol levels.  
Results: With the increase of TSH value, we observe elevation in serum triglycerides (group 
A - TG 1,34 mmol/l, group B - 1,44 mmol/l, group C – 1,69 mmol/l); as well as in LDL-c 
values (group A - 3,41 mmol/l; group B – 3,53 mmol/l; group C – 4,19 mmol/l). The 
comparison of the two subgroups B1 and B2 find out increasing levels of TC, TG, LDL-c 
and a decreasing of HDL-c. A significant difference in TG between patients in group A and 
C is observed (p 0,001). Statistical significance in LDL-c level is achieved in group A and C 
(p 0,000), group B and C (p 0,000), in group B2 and C (p 0,001). 16,9% of the patients from 
group B and 17,1% from group C had already coronary heart disease and/or cerebrovascular 
disease. 
Conclusions: Autoimmune thyroiditis as one of the main reasons for hypothyroidism is 
associated with lipid abnormalities and increased cardiovascular risk, which are more 
pronounced in overt than in subclinical hypothyroidism.   
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 Участия във форуми в България, с публикувани резюмета 
 

 52. Христозов К, Сидерова М, Петрова М, Коева Л, Цукева А, Маринова Л. Тиреоид-
асоциирана офталмопатия – диагностичен подход и лечение. Юбилейна научна 
сесия по повод 45 години Медицински Университет „Проф. д-р П. Стоянов” Варна; 
13-15.10.2006. Scripta Scientifica Medica 2006; 38 (suppl 1): p.90 

 
Резюме: Тиреоид-асоциираната офталмопатия (ТАО) е органоспецифично автоимунно 
заболяване на орбиталните меки тъкани, което е свързано с тиреоидна автоимунна 
патология – Базедова болест или тиреоидит на Хашимото.  
Представяме ретроспективен анализ на 146 болни с ТАО (108 жени и 38 мъже), 
хоспитализирани за периода 2000 – 2005 г. Преобладават пациентите с Базедова болест 
– 109 (74,6%), с тиреоидит на Хашимото са 37 (23,4%). ТАО се изявява заедно с 
тиреоидното заболяване в 32,9%, последва го в 59,6%, а в 7,5%  го предхожда. По-често 
е засягането на двете орбити (85,6%), в сравнение с унилатералното ангажиране 
(14,4%). Обикновено ТАО се асоциира с хипертиреоидизъм (112 пациента), но се среща 
и при еутиреоидни пациенти (30 случая), както и при хипотиреодизъм (4 пациента). За 
оценка на тежестта на ТАО е използвана класификацията NOSPECS със следното 
разпределение на пациентите: 61 (41,8%) леки случаи (клас 1 и 2), 83 пациента (56,8%) 
със средна тежест (клас 3 и 4), и 2 болни (1,4%) с тежки форми със засягане на корнеята 
и зрителния нерв (клас 5 и 6). За оценка на активността на ТАО се приложи 7 точковата 
скала CAS. При проведените образни изследвания на орбити (ехоскопия, КТ, ЯМР), 
задебеление на външните очни мускули се установява в 68,9%, със средна стойност 
7,08мм. Приложеното лечение е комбинирано, съобразно тежестта и активността на 
ТАО. То включва фонофореза в 76,7%, перорален кортикостероид в 52,7%, пулс 
лечение с венозен кортикостероид със средна дневна доза 160 мг в 48,6% от пациентите, 
телегаматерапия с ООД 20 Gy в 2,1%, имуносупресия (имуран) в 4,8%. Терапевтичният 
успех потвърждава необходимостта от селектиране на пациентите с ТАО за  най-
подходящото лечение.  
 
 

53. Сидерова М, Христозов К, Пенев А. Тиреоидна дисфункция и късни сърдечно-
съдови последици. 8-ми Национален конгрес по ендокринология, Пловдив, 19-21 окт 
2006. Ендокринология 2006; 11 (3, suppl.): 120-121 

 
Резюме: Тиреоидната дисфункция има изразени негативни ефекти върху сърдечно-съдовата  
система. Хипертиреоидизмът индуцира тахикардия, систолна хипертония и 
предразположение към дисритмии, особено предсърдно мъждене. Хипотиреоидизмът 
се асоциира с дислипидемия, коронарна болест и сърдечна недостатъчност. С цел да 
определим връзката между тиреоидната дисфункция и късните сърдечно-съдови 
последици, проведохме ретроспективен анализ на 1156 болни, хоспитализирани в 
Интензивна Коронарна Клиника (ИКК) на МБАЛ “Света Марина”, Варна за периода 
2003 г.-2004 г.  
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С установено тиреоидно заболяване са 54 от тях (средна възраст 56 години; 29,6 % 
хипертиреоидни, 37 % с хипотиреоидизъм и 33,4 % еутиреоидни). 16 пациента са 
хипертиреоидни в резултат на: Базедова болест – 43,8 %, токсична мултинодозна гуша 
– 25 %, токсичен аденом – 12,5 %, амиодарон-индуцирана тиреотоксикоза – 12,5 % и 
ятрогенна тиреотоксикоза при 6,3 %. Пароксизмално предсърдно мъждене е установено 
във всички хипертиреоидни пациенти. В 14 от случаите е направен опит за 
фармакологично кардиоверзио, успешно в 78 %, останалите 22 % са останали 
аритмични при контрол на камерната честота; електрокардиоверзио е проведено при 
един болен с хипертиреоидизъм; един пациент е починал в ИКК. 20 от пациентите 
преминали през ИКК са били хипотиреоидни в резултат на: постоперативен 
хипотиреоидизъм – 60 %, тиреоидит на Хашимото – 35 %, след субакутен тиреоидит – 
5 %. Сред хипотиреоидните пациенти 16 страдат от исхемична болест на сърцето, 4 са 
хоспитализирани по повод остър миокарден инфаркт (3 завършили летално), 8 болни са 
със сърдечна недостатъчност. Еутиреоидни са 18 болни с подлежащи: дифузна струма 
(9 случая), нодозна гуша (6 пациента), тиреоидит на Хашимото (3 случая).  

Нашите резултати показват, че основният повод за хоспитализация в ИКК при 
хипертиреоидните пациенти е предсърдното мъждене (100 % от преминалите 
хипертиреоидни пациенти). Анализът на хипотиреоидните болни потвърждава добре 
известния риск от остри коронарни инциденти. Резултатите показват, че смъртността от 
ОМИ при хипотиреоидните пациенти е над 4 пъти по-висока в сравнение с тази при 
ОМИ без придружаващ хипотиреоидизъм.  

 
 

54. Бохчелян Х, Христозов К, Хинев А, Петрова М, Божкова К, Сидерова М, Дяков С, 
Чанков П, Петрова М, Бояджиева М. Уроинфекции при диабетна кетоацидоза. XII 
Национален конгрес по ендокринология “Лечение на усложненията на захарния 
диабет”, Българско Дружество по Ендокринология, 12-14 юни 2008, Пловдив. 
Сборник резюмета: p.71-72 
 
Уроинфекциите са честа провокираща причина за диабетна кетоацидоза. Цел на 

настоящото проучване е изследване на връзката между уроинфекциите и диабетната 
кетоацидоза.  

Пациенти и методи. Проведено е проучване тип случай-контрола. Обект на 
изследване са 48 болни с диабетна кетоацидоза и уроинфекции. В контролната група са 
включени 50 болни с диабет без уроинфекции, съпоставими с група А по пол, възраст и 
продължителност на заболяването. Проведени са рутинни биохимични и 
инструментални изследвания с цел установяване на настоящия соматичен статус и 
степента на гликемичен контрол. Изследвани са КАП, йонограма, кръвно-захарен 
профил, HbA1c, бъбречна функция, урокултури, при необходимост – хемокултури. 
Проведени са образни изследвания – ехоскопия, в отделни случаи КАТ на бъбреците.  

Резултати и обсъждане. Сравнени са основните показатели в двете групи. 
Средната стойност на пре- и постпрандиалните кръвни захари, HbA1c и стационарния 
престой са значимо по-високи в изследваната група в сравнение с контролите (p<0,01). 
В 4 случая е установен апостематозен пиелонефрит и паранефрит. Уроинфекциите 
утежняват и удължават протичането на диабетната кетоацидоза.  
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Изводи. Уроинфекциите са често асоциирани с лошия диабетен контрол. Двете 
състояния взаимно се потенцират. При всеки болен с диабетна кетоацидоза, следва 
активно да се търси и лекува възможна уроинфекция.  
 
 

55. Христозов К, Бохчелян Х, Петрова М, Каратодорова П, Бояджиева М, Сидерова М, 
Янкова Р, Кьосева Т, Кирякова О, Петрова М. Капаните на диабетната кетоацидоза. 
XII Национален конгрес по ендокринология “Лечение на усложненията на захарния 
диабет”, 12-14 юни 2008, Пловдив, Българско Дружество по Ендокринология. 
Сборник резюмета: p.72-73 

 
Резюме: Диабетната кетоацидоза (ДКА) поставя редица диагностични и терапевтични 
проблеми.  

Цел: Изследване на вида и честотата на различните провокиращи причини при 
болни с протрахирана ДКА. 

Пациенти и методи: Изследвани са 130 болни с ДКА за периода януари 2006 – 
декември 2007, на средна възраст 49,6±17,8 год. (34% мъже, 64% жени). Средната 
продължителност на заболяването е 11,5±7,2 год. Проведени са пълни биохимични и 
инструментални изследвания – включително кръвнозахарни профили, HbA1c, алфа-
амилаза, очни дъна, урокултури, хемокултури, образни изследвания на белия дроб, 
ехоскопия на коремни органи. При овладяването на кетоацидозата е прилагана венозна 
инфузия на малки дози бързодействащ инсулин. 

Резултати и обсъждане: Сред множеството причини, довели до диабетна 
кетоацидоза, най-чести са интеркурентните инфекции на дихателната и отделителната 
система, грешки в диетата и инсулинолечението (в 82% причините за ДКА е 
инфекциозно заболяване, в 4% - друго ендокринно заболяване, в 14% - неадекватен 
инсулинов режим). Факторите, затрудняващи адекватното лечение са различни – от 
неадекватна анамнеза поради нарушено съзнание или кома до по-редки възможни 
причини като придружаващи ендокринни заболявания (описани са клинични случаи на 
ДКА на фона на тиреотоксикоза, хипотиреоидизъм, надбъбречнокорова недостатъчност, 
синдром на Barter).   

Изводи: Всяко протрахирано и затегнато протичане на клиничния ход на ДКА 
налага внимание относно други недиагностицирани, атипично протичащи и воалирани 
от ДКА състояния, изискващи адекватно успоредно лечение.  
 
   

56. Сидерова М, Христозов К. Ултразвуков скрининг за тиреоидна патология сред 
неселектирана популация във Варненска област. XII Конгрес по ултразвук в 
медицината, 28-30 Май 2009, Боровец. Диагностичен и терапевтичен ултразвук  
2009; 17 (1): p.31 
 

Резюме: Целта на проучването беше да се определи честотата на някои тиреоидни 
нарушения сред населението на Варненска област. 
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Бяха обхванати 1115 лица, без предходна щитовидна патология (619 жени и 496 
мъже), на средна възраст 44,2±13,3 години (от 18 до 79 години). Всички участници 
попълниха анкета относно рискови фактори за тиреоидни болести. Проведена беше 
ехоскопия с апарат Fukuda UF-75OXT (9 MHz, Color Doppler), изследвани бяха TSH 
(0,35-5,0 mIU/l) и anti-TPO (<12 UI/l).  

Нормален ехографски образ се установи в 688 лица при TSH 1,84±0,96 mUI/l и anti-
TPО 6,8 UI/l, със среден обем на жлезата у жените 11,6±2,8 ml, а при мъжете 15,3±3,8 
ml. Лекостепенна нехомогенност на паренхима, съчетана със средни стойности на аnti-
TPO 12,43 UI/l и TSH 2,43±1,25 mUI/l беше наблюдавана при 34 пациента на средна 
възраст 62,7 години. Тези дискретни ехографски промени бяха дефинирани като 
възрастово-обусловени. 

Автоимунен тиреоидит бе новооткрит при 125 пациента (11,2% от общата 
популация), при средно серумно ниво на TSH 5,87 mUI/l и anti-TPO 404,8 UI/l. От 
пациентите с тиреоидит  3/4 са жени над 45-годишна възраст. 

При 21,5% от изследваните лица ехографски се установиха възли –  солитарни при 
140 пациента и многовъзлеста гуша в 96 случая. От всички възли солидните са 75,4%, 
кистичните 12,7%, а смесените 11,9%. Биопсирани под ехографски контрол бяха 85 
възела, от които 4 с цитологични белези за папиларен карцином и 1 е суспектен.  

Тиреоидните нарушения са честа патология, особено сред жените. За някои от тях 
като възлестата гуша ехографията се явява ключов метод освен за откриването, но и за 
селекцията на възлите за ТАБ и преценка за оперативното им  отстраняване. Често 
автоимунният тиреоидит още при диагностицирането се съпътства от субклиничен 
хипотиреоидизъм и се налага лечение. По-голяма част от здравата популация с 
нормален ехографски образ има серумни нива на TSH < 2,0 mUI/l, което подсказва 
целите на заместителното лечение при хипотиреоидизъм, особено в някои категории 
като бременни и пациенти с повишен риск за атеросклероза.     
 
 

57. Бочева Я, Сидерова М, Христозов К, Красналиев И, Славова В, Бончева М. 
Изследване на нива на серумен тиреоглобулин и тиреоглобулин от смив след 
тънкоиглена аспирационна биопсия на суспектен за метастаза лимфен възел при 
пациент с диференциран тиреоиден карцином – клиничен случай. Пета национална 
конференция по Клинична Лаборатория, 24-26 септември 2009, Слънчев бряг. 
Сборник резюмета: p. 41 

 
Резюме: Рутинното проследяване на пациенти с диференциран тироиден карцином (ДТК) 
включва ултрасонография и изследване стойностите на стимулиран тиреоглобулин с и 
без целотелесно скениране с 131-I и последваща тънкоиглена аспирационна биопсия 
(ТАБ) при съмнителни за рецидив лезии или суспектно променени регионални лимфни 
възли. 

Клиничен случай: При пациентка, тиреоидектомирана по повод ДТК, е проведена 
радиойодаблация през 2004 година. През 2008 г. ехографски е установен увеличен 
шиен лимфен възел, йоднегативен при стимулиран тиреоглобулин (Tg) 0,87 ng/ml. През 
2009 г. лимфният възел е нарастнал, серумен Tg преди ТАБ – под 0,2 ng/ml и анти-
тиреоглобулинови антитела под 20 U/ml. При провеждането на ТАБ е изследван Tg в 
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смив от лезията – 8487 ng/ml. Цитоморфологично заключение: „малигнен цитологичен 
резултат“. Приема се, че се касае за метастаза в лимфен възел. Хистологичен резултат 
след оперативно отстраняване на лезията – метастаза от папиларен карцином. 

Материали и методи: ултрасонография, ТАБ, изследване на Tg в серум и в смив от 
ТАБ на лимфен възел. Серумният Tg и Tg в смив са измерени на автоматичен 
имуноанализатор Immulite 2000 (Siemens) с аналитична и функционална сензитивност 
съответно 0.2 и 0.9 ng/ml. 

Резултати: При докладваната пациентка се отчита дискорданс между серумен Tg и 
Tg в смив от ТАБ на суспектен за метастаза лимфен възел.  

Заключение: Изследването на Tg в смив от ТАБ на суспектни лимфни възли при 
пациенти, тиреоидектомирани по повод ДТК и негативен резултат от серумен Tg,  
заслужава по нататъшни проучвания с оглед включването му в диагностичния 
алгоритъм при проследяване на болни с ДТК и определяне на диагностична cut-off 
стойност на нива Tg в смив от ТАБ на лимфен възел.  

 
 

58. Сидерова М, Христозов К, Красналиев И, Софтова Е, Боева Е. Имунохистохимични 
маркери при доброкачествени и злокачествени тиреоидни възли – първи резултати. 
IX Национален Конгрес по Ендокринология, 15-17 Април 2010, Пловдив. Сборник 
резюмета: 86-88 

 
Резюме: Целта на проучването бе да се изследва експресията на Galectin-3, Fibronectin-1, 
Cytokeratin-19 и HBME1 в доброкачествени и злокачествени щитовидни възли и да се 
оцени тяхната диагностична стойност при разграничаването на бенигнения или 
малигнен характер на различните тиреоидни лезии. 
Методи: Имунохистохимичен анализ бе проведен върху 59 фиксирани във формалин и 
включени в парафин оперативно отстранени тиреоидни възли, включващи 34 
карцинома (12 класически папиларни карцинома, 2 “tall cell” вариант, 3 метастази от 
папиларен карцином в ЛВ, 5 случая на фоликуларен вариант на папиларен карцином 
/ФВПК/, 3 анапластични, 5 фоликуларни карцинома /ФК/ и 4 Hürthle клетъчни 
карцинома), както и 25 бенигнени лезии (10 фоликуларни аденома, 4 Hürthle клетъчни 
аденома и 11 случая на нодозна струма и околната нормална тиреоидна тъкан). 
Резултати: Galectin-3 показа силна и дифузна експресия във всички малигнени възли, с 
изключение на един случай ФВПК и един случай ФК. Нормалната тиреоидна тъкан и 
по-голяма част от доброкачествените лезии са негативни за четирите маркера. 
Изключенията показват слабо изразено фокално оцветяване за Cytokeratin-19 и 
Galectin-3, ограничено само в участъците на кистична дегенерация и хронично 
възпаление. 
Статистическият анализ на всеки от молекулярните маркери, използван за 
разграничаване между малигнени и бенигнени възли показа, че Galectin-3 e най-
чувствителен (94%), следван от Cytokeratin-19 (88%). Fibronectin-1 и HBME1 се оказаха 
по-малко чувствителни (съотв. 56% и 68%), но с по-голяма специфичност (92%). 
Коекспресията на 2 и повече маркера се среща в почти всички карциноми (30 от 34), 
докато липсата на екпресия на 2 и повече маркера е характерна за бенигнените лезии 
(23 от 25 доброкачествени възли). Сравнявайки имунопозитивността при фолику-
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ларните неоплазми (фоликуларен карцином срещу аденом) постигнахме 80% 
чувствителност за Galectin-3 и 100% специфичност за HBME1. За ДД на онкоцитните 
лезии (Hürthle cell карцином срещу аденом) Fibronectin-1 се оказа по-чувствителен от 
Galectin-3 и Cytokeratin-19.  
Изводи: Резултатите показват, че имунохистохимичен панел от Galectin-3, cytokeratin-
19 и HBME1 може да допринесе за диференциалната диагноза между злокачествени и 
доброкачествени тиреоидни възли, включително тези с фоликуларна структура.   
 

59. Сидерова М, Христозов К, Красналиев И, Софтова Е. Корелация между ехографски 
белези за малигненост и цитоморфологични категории при ТАБ на тиреоидни възли. 
IX Национален Конгрес по Ендокринология, 15-17 Април 2010, Пловдив. Сборник 
резюмета: 98-99 

 
Резюме: Целта на изследването беше да се установи връзката между ехографските 
характеристики на тиреоидни възли и цитологичния резултат след проведена 
тънкоиглена аспирационна биопсия (ТАБ) под УЗ контрол. 507 последователни 
пациента с възлеста гуша бяха оценени с B-mode УЗ 9 MHz, цветен Доплер и ТАБ. 55 
случая (10,8%) бяха неадекватни проби поради недостатъчен материал и бяха 
изключени от анализа. Доброкачествените възли (309 cases, 60,9%)  бяха проследени, а 
58 от тях оперирани. Хирургично лечение бе препоръчано на всички пациенти със 
следните цитоморфологични категории след ТАБ: недетерминирани лезии (101 случая, 
19,9%), суспектни (21 случая, 4,1%) и малигнени (22 възела, 4,3%). Постоперативното 
хистологично изследване потвърди наличието на карцином в 33 случая (честота на 
тиреоидния рак сред всички биопсирани възли 6,51%).   
УЗ изследване установи при малигнените възли по-често отколкото при бенигнените 
солидна хипоехогенна структура (66,6% vs. 42,7%), неравни очертания (78,8% vs. 8,4%), 
микрокалцификати (66,6% vs. 11,7%), интранодулерен кръвоток (24,2% vs. 4,5%) и 
увеличени шийни лимфни възли (45,5%  vs. 1,9%). Разпространението на карцинома 
сред солитарните възли (6,6%) бе сходно с това при многовъзлеста гуша (6,4%). Без 
нито един от изброените ехографски белези за малигненост бяха 6,1% от карциномите, 
толкова, колкото и тези само с един УЗ белег (6,1%). Наличие на две суспектни УЗ 
характеристики беше регистрирано при  15,2%, а три (най-често комбинация от 
хипоехогенна структура, неравни граници и микрокалцификати) при 72,7% от 
малигнените възли.  
Резултатите ни показват, че присъствието на два УЗ критерия за злокачественост 
удвоява вероятността за получаване на малигнен цитологичен резултат след ТАБ, а 
комбинацията от три повишава риска за карцином до 72,7%. Това е особено полезно 
при селекцията за биопсия на малки възли с размери под 0,8 см, тъй като повечето 
ръководства не препоръчват ТАБ при нодули с такива размери.  
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60.  Христозов К, Райков Н, Сидерова М, Бочева Я, Красналиев И. Сравнение на нивата 
на тиреоглобулин в серум и пунктат от лимфен възел при суспектна 
лимфаденомегалия – клинични случаи. IX Национален Конгрес по Ендокринология, 
15-17 Април 2010, Пловдив. Сборник резюмета: 173-174 

 
Резюме: Материалът от тънкоиглена биопсия (ТБ) на шийни лимфни възли може да бъде 
използван не само за цитоморфологично уточняване, но и за изследване наличието и 
концентрацията на специфични туморни маркери, каквито са тиреоглобулин и 
калцитонин. Представяме два клинични случая, при които изследването на 
тиреоглобулин в смив след ТБ на лимфни възли определи по-нататъшното 
терапевтично поведение. 
Случай 1: 30 годишна жена с тиреоидектомия по повод папиларен тиреоиден 
карцином (ПТК), с негативна постоперативна целотелесна сцинтиграфия, нисък 
серумен тиреоглобулин (под 0,2 ng/ml) при негативни анти-тиреоглобулинови антитела 
(под 20 U/ml) е с визуализиращ се шиен лимфен възел. Тиреоглобулинът в смив след 
ТБ бе 8487 ng/ml, стойност многократно надвишаваща серумния, а TБ потвърди 
наличието на метастаза от ПТК. Болната бе насочена за хирургично лечение и 
метастазата в лимфния възел бе хистологично верифицирана. 
Случай 2: Пациентка на 55 години със солидно-кистичен тиреоиден възел, бенигнен 
при цитологично изследване и съпътстваща ипсилатерална лимфаденомегалия. 
Негативният тиреоглобулин в washout след ТБ на лимфните възли при цитологични 
данни за аденокарцином в тях изключи възможността за метастази от тиреоиден 
карцином, какъвто може да бъде изпуснат при щитовидни възли с кистична компонента. 
Пациентката бе насочена за PET/CT скениране, което установи разпространена 
метастатична болест в паренхимни органи, кости и лимфни възли при първично огнище 
в белия дроб.  
Изследването на тиреоглобулин в смив след ТБ от суспектни шийни лимфни възли има 
диагностична стойност както при повишени нива, така и при негативен резултат.   
 
 

61. Христозов К, Сидерова М, Тошева Г, Стоянова С. Автоимунен тиреоидит на 
Хашимото и асоциирани липидни нарушения. IX Национален Конгрес по 
Ендокринология, 15-17 Април 2010, Пловдив. Сборник резюмета: 175-176 

 
Резюме: Целта на това ретроспективно проучване бе да се оценят липидните нарушения при 
автоимунен тиреоидит.  
Mетоди: Участваха 562 пациента (531 жени and 31 мъже, средна възраст 48,8 години) с 
автоимунен тиреоидит, хоспитализирани за периода 2004-2008г. Те бяха разделени на 
три групи според стойността на TSH: група A (TSH ≤ 4 mU/l), група B (TSH > 4 и  ≤ 10 
mU/l) and група C (TSH > 10 mU/l). Група B бе разделена на две подгрупи – пациенти с 
TPO Aт ≤ 100 iU/ml and TPO Aт > 100 iU/ml. Анализирани бяха резултатите от следните 
лабораторни излседвания: TSH, FT3, FT4, TPO-Aт, общ холестерол (ОХ), триглицериди 
(ТГ), LDL- and HDL-холестерол, както и клиничната характеристика на пациентите и 
данните от УЗ на щитовидна жлеза.    
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Резултатите показаха, че с повишаване на стойността на TSH нараства и серумното 
ниво на ОХ и LDL-холестерола: група A – ОХ 5,23 mmol/l, LDL 3,34 mmol/l; група B - 
ОХ 5,45 mmol/l, LDL 4,09 mmol/l; група C - ОХ 6,06 mmol/l, LDL - 4,34 mmol/l. Не се 
наблюдава сигнификантна разлика в HDL-холестерола на трите групи, но отношението 
ОХ/HDL, както и нивата на ТГ бяха най-високи в група C и най-ниски в група A. 
Установи се значима разлика в стойностите на ОХ и LDL-холестерола между 
подгрупата участници с TPO Aт ≤ 100 iU/ml и тези с TPO Aт > 100 iU/ml (ОХ 5,35 vs. 
5,48; LDL 3,77 vs. 4,13). 14,3% от пациентите в група В и 22,4% от група С имаха 
диагностицирано сърдечно-съдово заболяване – ИБС или МСБ.  
Изводи: Автоимунният тиреоидит като една от най-честите причини за 
хипотиреоидизъм се свързва с липидни нарушения, които са по-изразени при явния 
отколкото при субклиничния хипотиреоидизъм. Ефектът на заместителното лечение с 
левотироксин върху липидните показатели е все още спорен и при персистиране на 
дислипидемията би трябвало да се включва допълнителна липидопонижаваща терапия 
с оглед редукция на сърдечно-съдовия риск при тези пациенти.   
 
 

62. Христозов К, Сидерова М, Бояджиева М, Ангелова Л, Атанасова М, Ариф Т, Радев Р, 
Ненков Р, Иванов К. Фамилия с Множествена Ендокринна Неоплазия (МЕН) тип 2 А. 
IX Национален Конгрес по Ендокринология, 15-17 Април 2010, Пловдив. Сборник 
резюмета: 69-70 

 
Резюме: Представяме три поколения на фамилия с МЕН 2А, характеризираща се с автозомно 
доминантно унаследяване и близо 100% пенетрантност на генетичната мутация. 
Пробандът, 35 годишен мъж, е диагностициран и опериран за феохромоцитом на 
дясната надбъбречна жлеза и медуларен тиреоиден карцином (МТК) с метастази в 
шийните лимфни възли през 2009. Оказва се, че майка му е била оперирана за 
двустранни феохромоцитоми на 47 годишна възраст, както и че е имала тиреоиден 
възел. Починала е на 51 години, вероятно от метастатична болест. Най-големият от 
трите й сина, 42 годишен брат на пробанда, бе асимптоматичен. Лабораторните 
изследвания разкриха висок плазмен метанефрин, норметанефрин и калцитонин. КТ 
позитивира двустранни адренални тумори, хистологично верифицирани като 
феохромоцитом след хирургичното отстраняване. УЗ изследване на шията установи 
възли в щитовидната жлеза, с цитологичен резултат след ТАБ медуларен карцином, 
както и метастази в шийни лимфни възли със същата цитология. Предстои 
тиреоидектомия. Средният брат, сега 40 годишен, е с отстранена щитовидна жлеза на 
28 годишна възраст поради MTK с шийни лимфни метастази. Нашите изседвания 
показаха, че той също има високи плазмени нива на метанефрин и норметанефрин и 
КТ-данни за билатерални адренални лезии, с хистология на феохромоцитом след 
последвалото оперативно отстраняване.  
Генетичното изследване на тримата братя разкри RET мутация в кодон 634, довела до 
МТК с лимфни метастази при тримата, както и до двустранни феохромоцитоми при 
двама от тях и едностранен при най-младия. Плазмените им нива на паратхормон бяха 
нормални и не се установиха увеличени паращитовидни жлези.  
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Проведохме генетичен скрининг на техните деца, 16-годишен син на втория брат и 7-
годишна дъщеря на най-младия, които бяха асимптоматични. Те се оказаха носители на 
същата мутация и поради високия риск от развитие на агресивен МТК ще бъдат 
подложени на профилактична тиреоидектомия.  
 
 

63. Христозов К, Сидерова М. Нашият опит в лечението с Aclasta при жени с 
постменопаузална остеопороза. IX Национален Конгрес по Ендокринология, 15-17 
Април 2010, Пловдив. Сборник резюмета: 187-188 

 
Резюме: От април 2008 г. до декември 2009 г. Акласта 5 мг интравенозна инфузия е 
приложена при 68 пациентки с постменопаузална остеопороза (средна възраст 60,6 
години, от 44 до 80 г.), като при 9 от тях инфузията е повторена след 1 година. Бяха 
анализирани рисковите фактори за остеопороза, клиничната характеристика на 
пациентките, ДЕXA остеометрия на лумбални прешлени и бедрена шийка, предходно 
лечение и някои лабораторни показатели. С ранна менопауза преди 45 годишна възраст 
са 21 пациентки, като при 13 от тях причината е хистеректомия. С предходна 
вертебрална фрактура са 14 жени (9 с фрактура на един прешлен и 5 с повече от един). 
Невертебрална фрактура се установи при 20 от случаите. Наличие на системно 
приложение на КС се отчете при 10 жени, съпътстващо ендокринно заболяване при 15 
(захарен диабет в 5 случая, хипертиреоидизъм в 10 случая, хипотиреоидизъм в 2 
случая), съпътстващо ставно-дегенеративно заболяване също при 15 пациентки, 
предимно при възраст над 70 години.  

Странични явления бяха отчетени при 22 от 77 апликации (28,6%) – с най-голяма 
честота втрисане 19,5%, повишаване на температурата 16,9%, следвани от болки в 
мускулите и ставите при 11,7%, един случай с болки в очните ябълки и един случай с 
повръщане. В 36,5% от случаите със странични реакции пациентите не бяха приемали 
предварително калциев препарат, а в 40,1% съобщаваха за продължителен прием на 
калцитонин или бифосфонат, които също понижават серумния калций. Нежеланите 
симптоми отшумяха за 1 ден в 85%, за 2 дни в 15% от случаите с прием на НСПВС.   

Лечението с повечето антиостеопоротични медикаменти се характеризира с нисък 
къмплаянс на пациентите, който е избегнат при приложението на золендронова 
киселина веднъж годишно. Страничните ефекти намаляват с всяко следващо 
приложение, а могат да бъдат избегнати още при първото с адекватно калциево 
насищане и профилактика с НСПВС в дните около инфузията.    
 
 
64. Бохчелян Х, Христозов К, Божкова К, Петрова М, Бояджиева М, Сидерова М. 

Антибиотично лечение при болни с диабетно стъпало. IX Национален Конгрес по 
Ендокринология, 15-17 Април 2010, Пловдив. Сборник резюмета: 154-155 

 
Резюме Цел на настоящото проучване е да се анализира патогенната микрофлора и проведената 
антибиотична терапия при болни с инфектирано диабетно стъпало, лекувани в Клиника 
по ендокринология, Варна.  
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Материали и методи: Изследвани са 98 болни (63 мъже и 35 жени), средна възраст 
56,4±8,8 години, ИТМ 28,3±5,7 кг/м2). Болните са с исхемична (в 10%), невропатна 
(25%) или невроисхемична (65%) язва на стъпалото. Язвата е усложнена с целулит (в 
84%) или остеомиелит (в 16%). Осъществени са следните изследвания: 
бактериологично изследване с антибиограма на секрет от стъпалната лезия, 
рентгенография на стъпалото, Доплерово изследване, по преценка – ангиография, 
кръвно-захарен профил, HbA1c, преценка степента на други диабетни усложнения. 
Резултати: Получени са данни относно най-често изолираните микробни щамове и 
тяхната антибиотична чувствителност. Анализирано е провежданото начално 
емпирично и последващо (съобразно антибиограмата) антибиотично лечение. 
Изводи: Антибиотичното лечение при инфектирано диабетно стъпало е основен момент 
от комплексната терапия. То следва да се започва незабавно без изчакване на резултата 
от антибиограмата. Задължително е осигуряване на широк антибактериален спектър и 
венозен път на приложение.  
 
 
 
65. Христозов К, Петрова М, Сидерова М, Цукева А. Клиничната характеристика и 

терапевтичен изход на пациенти със средно тежка ТАО. IX Национален Конгрес по 
Ендокринология, 15-17 Април 2010,  Пловдив. Сборник резюмета: 101-102 

 
Абстракт Цел: Ретроспективен анализ на клиничната характеристика и терапевтичния изход на 
пациенти със средно тежка ТАО. 
Материали и методи: 64 пациента (38 жени и 26 мъже) с ТАО – NOSPECS – клас 3 и 4, 
CAS 3/7, на възраст 21-74 години са лекувани в клиниката по Ендокринология в 
периода 2006-2008 г. Всички пациенти са с хипертиреоидизъм - Базедова болест или  
тиреоидит на Хашимото с давност 16±7 месеца; TSH 0.96±0.25 mU/l; FT4 29.2±4.1 
pmol/l; FT3 8.02±1.02 pmol/l; TPO-Abs 112±34 IU/l /норма < 12/; TRAK 40±2.6 /норма 
<0.9/. 28 от пациентите са с придружаващи заболявания – захарен диабет тип 1 – 11, 
витилиго – 6, саркоидоза – 1. Всички пациенти са пушачи – над 10 цигари дневно. 
Според приложеното лечение те са разделени на 3 групи: гр.1 - лекувани с венозна 
инфузия на глюкокортикоиди 300±125 мг – 3 дни седмично до кумулативна доза 
2500±800 мг; гр.2 – 11 пациенти – перорално приложение на глюкокортикоиди в доза 
30 мг дневно – кумулативна доза 2700 мг, и гр. 3 – 9 пациенти, лекувани с Azathioprin 
150 мг дневно в продължение на 6 месеца до 2 години. 
Резултати: Клинична и имунологична ремисия вследствие на тиреостатичното и 
имуносупресивно лечение са постигнали 14 пациенти (22%), оперативно лечение на 
щитовидната жлеза е проведено при 50 пациенти (78%). 
В заключение, независимо от подобрението на симптомите на ТАО от тиреостатичното 
и имуносупресивно лечение, за задържане на терапевтични ефект е необходимо 
радикално опертивно лечение на щитовидната жлеза.  
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66. Христозов К, Сидерова М, Красналиев И, Бочев П, Чаушев Б, Бочева Я. 
Перкутанно етанолово склерозиране на токсични и нетоксични тиреоидни възли. 
XIV Национален Симпозиум по Ендокринология „ Ендокринни заболявания и 
стареене”, 9-11 юни 2011, Пловдив. Сборник резюмета: 30-32 

 
Резюме: Цел: Повечето от доброкачествените тиреоидни възли, причиняващи козметични и/или 
компресивни симптоми, както и токсичните възли са показани за оперативно лечение. 
То обаче често е противопоказано при възрастни полиморбидни пациенти. Възможните 
нехирургични подходи са радиойодлечение и етанолова склеротерапия. Целта на 
проучването ни беше да се оцени ефикасността и безопасността на перкутанното 
етанолово инжектиране (ПЕИ) при бенигнени тиреоидни възли. 
Материали и методи: Участваха 21 пациента (18 жени и 3 мъже), на средна възраст 
54,6 години (от 20 до 77 години), разпределени в три възрастови категории: 20-40 год. – 
4 пациента; 41-60 год. – 6 пациента; и над 60 години – 11 пациента. Три от случаите 
бяха токсични, сцинтиграфски горещи възли със сериозни сърдечно-съдови 
усложнения. В 18 от случаите възлите бяха нефункциониращи (средно ТSH 2,07 mUI/l) 
– 8 прости анехогенни кисти и 10 смесени възли с доминираща течна компонента. 
Средният изходен обем на възлите беше 13,3 мл (от 0,4 до 40 мл). След доказване на 
бенигнен цитологичен резултат беше проведена склеротерапия под УЗ-контрол с 95% 
етанол, 2 мл при всяко инжектиране, 1-2 инжектирания седмично, при среден брой на 
апликациите 2,2 (от 1 до 4), средна обща лечебна доза 4,32 мл (от 2 до 8 мл). 
Проследяването продължи от 6 месеца до 5 години.  
Резултати: Лечението беше добре поносимо. От страничните ефекти наблюдавахме 
локална болка и инфекция при един от пациентите. Простите кисти показаха най-
голяма редукция в обема на възела (средно 75%, от 55% до 95%), като в половината от 
случаите само след 1 апликация. Смесените нетоксични възли налагаха повече от 2 
инжектирания и намалиха размера си средно с 60%. Токсичните възли показаха 26% 
намаление от първоначалния обем след 3-4 апликации, като в два от случаите поради 
персистиращия хипертиреоидизъм се добави и радиойодтерапия. 
Изводи: ПЕИ може да се има предвид като ефективна алтернатива на хирургичното 
лечение на тиреоидни възли, особено при възрастни пациенти с висок оперативен риск. 
 
 
67. Христозов К, Цветанова Б, Бочев П, Чаушев Б, Сидерова М. Ефектът на първа 

фиксирана доза 131I при пациенти с тиреотоксикоза над 60 години за 10 годишен 
период. XIV Национален Симпозиум по Ендокринология „Ендокринни 
заболявания и стареене”, 9-11 юни 2011, Пловдив. Сборник резюмета: 74-76 

 
Резюме: Въведение и цел: В настоящото изложение представяме ретроспективен анализ на 
терапевтичните резултати от прилагането на фиксирана доза I131 за лечение на 
тиреотоксикоза при пациенти над 60 годишна възраст с Базедова болест или токсична 
възлеста гуша (ТВГ) за периода 2002-2010 г. 
Материали иметоди: Бяха проследени 81 пациенти, разделени в две възрастови групи: 
60-69 год. - 42 пациента и над 70 год. – 39 пациента. Двете групи бяха разделени на по 
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две подгрупи: 1. Пациенти с токсична възлеста гуша и 2. Пациенти с Базедова болест. 
Бяха анализирани лабораторните стойности на TSH, FT3 и FT4 след първата година от 
лечението с I131 при пациентите, получили само една лечебна доза. При пациентите с 
персистираща активност на заболяването е прилагана поредна лечебна доза 
(обикновено 3-6ти месец след първоначалния прием). Пациентите с активност на 
заболяването, които по различни причини не са получили поредна лечебна доза, са 
анализирани като активни, само ако активността е персистирала или се е появила след 
първата година от първоначалното лечение.   
 
Резултати:  
 60-69 г. 70 + 
 Нодозна 

струма 
Базедова 
болест 

Нодозна 
струма 

Базедова 
болест 

Общ брой пациенти 18 24 26 13 
1 доза 18 21 19 10 
2 дози 0 3 5 3 
3 дози 0 0 2 0 
 
Резултат при 
пациентите с една доза 

 
 

18 
 
 

21 
 
 

19 
 
 

10 
Хипертиреоидни 3 2 1 0 
Еутиреоидни 11 4 9 3 
Хипотиреоидни 1 7 0 1 
Няма данни 3 8 9 6 
 Обсъждане: Резултатите показват нуждата от по-голям брой терапевтични дози при 
пациентите с ТНГ във възрастовата група над 70 години, както и по-лош ефект от 
единична приложена активност. При пациентите с Базедова болест се отчита висок дял 
на пациентите с хипотиреоидизъм след еднократен прием на I131 и в двете възрастови 
групи. Съществен момент е по-ниската проследимост на пациентите в горната 
възрастова група, изразяваща се практически в липса на посттерапевтични визити, 
неизвършвано проследяване (при телефонна анкета), коморбидност и смърт. 
 
 
68. Сидерова М, Христозов К, Петрова М, Бочева Я. Костно-минерална плътност при 

пре- и постменопаузални жени с Базедова болест и ТАО. XV Национален 
симпозиум по ендокринология „Ендокринология без граници”, 19-21 Април 2012, 
Пловдив. Сборник резюмета: 85-86 

 
Резюме Въведение: Тиреотоксикозата е известен рисков фактор за остеопороза, дължаща се на 
повишен костен търновер. Глюкокoртикоидите, често прилагани при ТАО имат 
допълнителен негативен ефект върху костно-минералната плътност чрез потискане на 
костното формиране. Целта на проучването беше да се изследва ефекта на тиреоидните 
хормони, тиреоидните антитела и глюкокортикоидното лечение върху костта чрез 
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оценка на КМП и фрактурен риск при жени с Базедова болест, с и без съпътстваща 
ТАО и кортикостероидно приложение.  
Методи: Участваха 42 жени с активна Базедова болест, средна възраст 55.8±12.8 
години (23 жени с тиреотоксикоза и 19 тиреотоксични със съпътстваща ТАО и 
глюкокортикоидно лечение). За контроли послужиха 40 здрави жени, средна възраст 
53.2±7.1, без щитовидно заболяване. Анализирани бяха клиничните характериситки, 
давността на тиреотоксикозата, кумулативната доза и продължителност на 
глюкокортикоидната терапия, серумните нива на TSH, FT4, FT3, TSH рецепторните 
антитела (TRAb), TPO антитела. Костно-минералната плътност на бедрена шийка и 
лумбални прешлени бе измерена с DEXA остеометър  GE-Lunar Prodigy, а 10-
годишният фрактурен риск бе калкулиран с FRAX. 
Резултати: Установи се значимо по-ниска костно-минерална плътност (g/cm2) на 
гръбнак и бедрена шийка в двете подгрупи пациентки с и без ТАО в сравнение с 
контролите (p=0.0002; p<0.0001), както и сигнификантно по-висок фрактурен риск 
(p<0.0001; p<0.0001). Директното сравнение на двете подгрупи показа значимо по-
ниска КМП на гръбнак при пациентките без ТАО (p=0.049). Продължителността на 
тиреотоксикозата при тези пациентки беше по-дълга (43.6 срещу 32 месеца, p=0.45). 
При всички жени с тиреотоксикоза се установи негативна корелация между FT3 и КМП 
(p=0.038), както и между FT4 и КМП (p=0.005) и положителна връзка между TRAb и 
КМП, със статистическа значимост за бедрена шийка (p=0.039). Установи се и 
негативна корелация между TRAb и фрактурния риск за бедрени фрактури.  
Изводи: Резултатите ни потвърждават негативното влияние на хипертиреоидизма 
върху костно-минералната плътност. TRAb, често в по-високи стойности при 
пациентите с ТАО, биха могли да оказват протективен ефект върху костта, но за 
потвърждаването на тази теза са необходими допълнителни проучвания. 
 
 
69. Сидерова M,  Христозов К, Красналиев И, Ненков Р, Радев Р, Софтова Е. 

Морфологични особености на тиреоидния карцином на фона на тиреоидит на 
Хашимото. XV Национален симпозиум по ендокринология „Ендокринология без 
граници”, 19-21 Април 2012, Пловдив. Сборник резюмета: 84-85  

 
Резюме Въведение: Асоциацията на тиреоидита на Хашимото с диференцирания тиреоиден 
карцином е отдавна дискутирана, но причинно-следствената връзка е спорна. Съобщава 
се до 30% едновременно наличие на двете заболявания, което предполага, че 
тиреоидитът на Хашимото може да бъде преканцероза. От друга страна, проспективни 
проучвания не установяват повишен риск за тиреоиден рак при пациенти с автоимунен 
тиреоидит. 
Целта на проучването беше да се определи едновременното наличие на тези две 
заболявания и да се анализират хистологичните особености на тиреоидния карцином 
при съпътстващ тиреоидит на Хашимото.  
Материали и методи: Ревизирани бяха 83 случая на тиреоиден карцином, оперирани 
за период от 3 години. Те бяха разделени в три групи: група А – диференциран 
тиреоиден карцином без фокална или дифузна лимфоцитна инфилтрация (35 случая); 



- 48 - 
 

група В – тиреоиден карцином с тиреоидит на Хашимото (26 случая) и група С – 
тиреоиден карцином само с локална лимфоцитна инфилтрация (22 случая).  
Резултати: Хистологичното изследване показа комбинация от щитовиден карцином и 
тиреоидит на Хашимото в 29,2% от случаите (31,9% от жените и 28,6% от мъжете). 
Най-честият морфологичен вариант, асоцииран с автоимунен тиреоидит бе 
папиларният карцином (70%). Група В показа и най-голяма честота на микрокарциноми 
под 1 см (69%) в сравнение с група А (57,1%) и група С (59%). Друга особеност беше 
мултифокалното разпространение в група В (61,5%) срещу 31% в група А и  4,5% в 
група С. Не се установиха значими различия в лимфното метастазиране и съдовата 
инвазия между трите групи.  
Изводи: Локалната лимфоцитна инфилтрация, т.нар. огнищен тиреоидит, не променя 
обичайната хистологична картина на тиреоидния карцином. На фона на истинския 
тиреоидит на Хашимото обаче, често се крият микрокарциноми, които предоперативно 
трудно могат да бъдат разграничени ехографски от петнистата хипоехогенност на 
тиреоидита. Въпреки малките си размери под 1 см, малигнените лезии, асоциирани с 
тиреоидита на Хашимото често са мултифокални. Последното подчертава 
необходимостта от извършване на тотална тиреоидектомия при тези пациенти.  
 
 

70. Златанова Е, Христозов К, Бояджиева М, Сидерова М, Петрова М, Бъчварова М. 
Рядък случай на фамилна неврофиброматоза тип 1. X Национален конгрес по 
ендокринология, 11-14 Април 2013, Пловдив. Сборник резюмета: 101-102 

 
Резюме Неврофиброматоза тип 1 е рядко, автозомно-доминантно заболяване, което се 
съчетава с различни ендокринни тумори, включително феохромоцитоми. 

Представяме 51-годишна жена с множествени неврофиброми, включително един 
гигантски, с размер > 35 см на ляво бедро, над 10 кожни петна „кафе с мляко” и тумор 
на горната челюст. 

Съобщава за изпотяване, сърцебиене, артериална хипертония до 170/100 mm Hg и 
преживян исхемичен мозъчен инсулт. Фамилната анамнеза показва майка с множество 
кожни тумори и артериална хипертония, която е почината от мозъчна хеморагия, сестра 
с кожни петна тип „кафе с мляко” и внуче с два неврофиброма. 

Чрез КТ изследване се установи формация в дясната надбъбречна жлеза с размери 
25/22/30 мм, при нормални, но горно-гранични менанефрин 80 (норма до 90 pg/ml) и 
норметанефрин 171 (норма до 180 pg/ml). 
 

 
71. Сидерова М, Христозов К, Красналиев И. Ултразвукова еластография при оценката 

на тиреоидни възли. 50-ти юбилеен национален конгрес по ендокринология „50 
години Българско дружество по ендокринология”, 8-11 Октомври 2015, Пловдив. 
Сборник резюмета: 32-33 

 
Резюме Целта на проучването е да се определят различните типове щитовидни възли според 
тяхната еластичност и да се оцени диагностичната стойност на УЗ еластография  за 
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откриване на тиреоидния карцином. 51 възела при 37 пациента са изследвани 
проспективно с конвенционална В-mode ехография, цветен доплер, еластография и 
тънкоиглена биопсия (ТБ) с цитоморфологично изследване. 24 пациента са насочени за 
оперативно лечение и наличните при тях 37 нодула са верифицирани хистологично. За 
окончателна диагноза се прие хистологичния резултат при оперираните пациенти и 
цитологичния резултат при неоперираните.  
При провеждането на УЗ еластография е изпозвана модифиция на 5 скоровата система 
на Ueno и Itoh. С изцяло еластична структура (скор 1) се представят 40,54% от 
доброкачествените и 0% от малигнените възли (p=0,0045). Еластичност в по-голяма 
част от възела (скор 2) показват 35,14% от бенигнените и 7,14% от злокачествените 
нодули (p=0,0768). С междинна структура (скор 3) се представят 18,92% от 
бенигнените и 28,57% от малигнените възли (р=0,4672). Липсваща еластичност (скор 4) 
показват 5,40% от бенигнените и 35,72% от малигнените нодули (p=0,0125). Твърдост, 
обхващаща възела и част от околната тъкан (скор 5) не се наблюдава при 
доброкачествените възли (0%) и се регистрира при 28,57% от злокачествените 
(p=0,0040).  
При добавяне на еластографията в реално време към B-mode УЗ изследване с отчитане 
на ехографските белези за малигненост на възлите, чувствителността на последното 
нараства от 65,06% до 90,0%, специфичността се понижава незначително от 97,39% до 
96,67%, а диагностичната точност достига 95%. Повишаването на отрицателната 
предиктивна стойност от 91,16% до 96,67% подсказва, че високата еластичност (скор 1 
и 2) е надежден критерий за изключване на злокачествена природа на възела и 
еластографията би могла да ограничи индикациите за ТБ. Съчетаването на трите метода 
на изследване – конвенционален УЗ, еластография и ТБ постига чувствителност 90%, 
специфичност 100% и диагностична точност 97,5% в разграничаването на малигнените 
от бенигнените възли и позволява на клинициста най-точен подбор на пациентите, 
нуждаещи се от оперативно лечение.   
 
 
72. Димитрова Р, Сидерова М, Христозов К, Радева Т, Кожухаров Х. Връзка между 

тиреоидна функция и психично благополучие. 50-ти юбилеен национален конгрес 
по ендокринология „50 години Българско дружество по ендокринология”, 8-11 
Октомври 2015, Пловдив. Сборник резюмета, стр. 110-111 

 
Резюме Малък процент от пациентите с депресия имат първичен хипотиреоидизъм – явен или 
субклиничен. От друга страна, депресията е налице по-често при индивиди с 
автоимунен тиреоидит, особено при тези с хипотиреоидизъм.  
Целта на проучването е да се определи честотата на депресия сред пациентите със 
следпроцедурен хипотиреоидизъм (постоперативен или след радиойод терапия), сред 
тези с автоимунен тиреоидит (еутиреоидни, със субклиничен и явен хипотиреоидизъм), 
както и да се потърси корелация между депресията и някои лабораторни показатели 
като титър на анти-ТПО Ат и серумни нива на св.Т3. Пациентите и контролите бяха 
оценени чрез Depression Anxiety Stress Scales (DASS) и по 10 точковата  скала на 
Монтгомъри и Асбърг за наличието на депресия. Тиреоидната функция бе уточнена 
чрез лабораторно изследване на ТСХ, св.Т3, св.Т4 и анти-ТПО Ат с апарат Immulite 
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2000, както и ултразвуково с апарат Aloka α7. Предварителните резултати показват, че 
психичното благополучие на пациенти с хипотиреоидизъм не се възстановява в пълен 
обем, независимо от левотироксиновата терапия, както и че психологичният дистрес се 
наблюдава по-често при тези пациенти, въпреки нормализирания ТСХ, сравнено с 
контролите. Това би могло да се обясни с автоимунната патогенезата на заболяването, 
водеща до невроендокринна дисрегулация с участието на проинфламаторни и 
противовъзпалителни цитокини, които променят мозъчната невротрансмисия. 
Персистирането на депресивната компонента при пациенти с компенсиран 
хипотиреоидизъм (норм. ТСХ) вероятно е свързано със синдром на ниския Т3 на 
системно и/или тъканно ниво. В заключение, скрининът за нарушения в настроението е 
целесъобразен при лицата с автоимунен тиреоидит, независимо от наличието или 
липсата на хипотиреоидизъм.  
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Резюме Щитовидните хормони имат решаваща роля в скелетния растеж и развитие, 
достигането на пикова костна маса и поддържането на костната маса. Трийодтиронинът 
(Т3) играе първостепенна роля в скелетната хомеостаза като стимулира остеобластната 
диференциация и активност чрез комплекс от директни въздействия върху рецепторите 
за тиреоидни хормони и индиректни механизми, включващи множество растежни 
фактори и цитокини. Т3 също така стимулира и остеокластната диференциация и 
костната резорбция, като засега остава неясно дали този ефект се дължи на директно 
действие върху остеокластите или е опосредстван индирекно чрез системата RANK-
RANKL. Понастоящем съществуват доказателства, че самият TСХ действа като 
директен регулатор на костното ремоделиране чрез рецептори в остеобластите и 
остеокластите, което подчертава значението на интегритета на хипоталамо-хипофизо-
щитовидната ос.  

Нелекуваният хипотиреоидизъм в детска възраст води до забавяне на растежа, 
нарушения в ендохондралната осификация, изоставане в костната възраст и трайно 
нисък ръст. Хипотиреидизмът у възрастни причинява общ хипометаболизъм. 
Процесите на костно формиране се забавят с около 50%, а на костна резорция – с около 
40%. Калциурията намалява, серумните концентрации на остеокалцин и алкална 
фосфатаза се понижават, докато паратхормонът и витамин Д могат да бъдат повишени. 
Паралелно с понижението в костния търновър, се съобщава и за повишаване на 
кортикалната костна плътност, докато трабекуларната КМП не е засегната. Независимо 
от това, популационни проучвания доказват, че хипотиреоидизмът се свързва с 
повишен риск от фрактури, чийто механизъм остава неизяснен. Счита се, че 
увреждането на качеството на костта се комбинира с намаление на механичните 
стимули поради понижената физическа активност при хипотиреоидизъм, както и с 
повишен риск от падане. Така повишеният фрактурен риск при хипотиреоидизъм се 
дължи на прекомерна костна твърдост и нервно-мускулна нестабилност.  
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Хроничното лечение с щитовидни хормони повлиява костния метаболизъм. Не само 
супресивните дози тироксин, водещи до субклиничен хипертиреоидизъм, но и 
заместителното Т4 лечение може да повлияе негативно КМП. След започване на 
заместителното лечние, се наблюдава т.нар. “catch-up” - транзиторна костна загуба, 
която се неутрализира от последващото костно формиране.  
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Abstract Introduction: Sodium-glucose cotransporter 2 (SGLT2) inhibitors are a new class of 
hypoglycemic antidiabetic medications indicated for the treatment of type 2 diabetes by 
inhibiting the SGLT2 protein in the proximal renal tubule to prevent reabsorption of glucose 
and facilitate its removal by the kidneys. 
Materials and Methods: We report a case of a 38-year-old woman with unrecognized type 1 
diabetes, who developed severe ketoacidosis caused by a sodium-glucose cotransporter 2 
inhibitor - Forxiga (dapagliflozin). 
Results: The patient was misdiagnosed with diabetes type 2 a month and a half before the 
hospital admission with initial complaints of polydipsia, polyuria, genital pruritus and 
insignificant weight reduction (1 kg). Family history revealed a mother and an aunt with type 
2 diabetes. In this period, she received gliclazide (30 mg/day), metformin (3 x 850 mg/day) 
and dapagliflozin (10 mg/day). Four days before hospitalization, the woman complained of 
nausea, tachydyspnea with gradual deterioration of her general condition. At the hospital 
admission, the laboratory results showed severe metabolic acidosis (pH: 6.91), positive 
urinary ketones (+++) and blood glucose level: 11.7 mmol/L. The patient was admitted at the 
Clinic of Anesthesiology and Intensive Care with severe acidosis and impaired consciousness. 
The treatment included intravenous insulin, infusions and correction of the electrolytes and 
acid-base disorders followed by subcutaneous insulin treatment in a basal bolus regimen. An 
examination of a panel of antibodies revealed positive GAD 65 (+) with low C-peptide. 
Conclusion: Diabetic ketoacidosis (DKA) is an acute complication of type 1 diabetes. 
Glucosuria, insulinopenia and hyperglucagonemia induced by SGLT2 inhibitors are the 
mechanisms behind normoglycemic ketoacidosis. 
 

 


